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A harmadik

napon

három
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arany

„Egérke" duplázott, Repkáé
a negyedik, Kovácsé az ötödik!

A barcelonai olimpia harmadik versenynapján 14 számban avattak bajnokot, több
sportágban a magyarok is érdekeltek voltak. Az érdeklődés
középpontjában részünkről
természetesen a 100 méteres
női hátúszás, a birkózás 68 kgos súlycsoportjának fináléja,
no meg a női tornászok csapat' döntője állt.
És jött a hát-döntő! A maroknyi, de lelkesedésben óriási
magyar szurkolócsoport előre
éltette a lányokat. Tehette,
mert a medencébenf az történik amit ők akarnak. Ötven
méternél Egerszegi már biztos
első volt, Szabó átmenetileg
maga elé engedte Lovelesst.
Aztán a táv második felében
Tünde is belehúzott, s miközben Egérke játszva nyerte második barcelonai aranyát, az
ezüst is a magyar gyűjteménybe került! Bravó lányok, s
kétszeresen is bravó Krisztina!
Igaz, saját világrekordját nem
szorította lejjebb, ahhoz 37
század hiányzott, de ki bánja,
amikor Szöul győztese négy
esztendővel később, néhány
nap híján 18 évesen, Barcelonában is olimpiai bajnok.
A díjátadásnál a jelenlévők
köre újabb magyarral bővült:
az érmeket Schmitt Pál, a NOB
tagja, a MOB elnöke akasztotta
a piros-fehér-zöld zászlót
lobogtató lányok nyakába.
Közben zúgott a „Szép volt,
lányok!", Tényleg az volt...
Női 100 m hát. Olimpiai
bajnok: Egerszegi Krisztina
(Magyarország), 1:00.68 p; új
olimpiai csúcs, 2. Szabó Tünde
(Magyarország) 1:01.14, 3. Lea
E. Loveless (USA) 1:01.43.
Megszaporodtak a telefonok
és a levelek, egyre másra az
iránt érdeklődnek olvasóink;
mi lesz a kárpótlással, mikor és
hol kezdődnek az árverések?
Annyira nagy a tájékozatlanság, a bizonytalanság, hogy a
lehető legtöbb információt
próbáljuk összegyűjteni, közreadni lapunkban, még akkor
is, ha az általunk közöltek
esetleg módosul(hat)nak a
végrehajtás során.
Mindjárt meg is nyugtatjuk
Gy. A.-né szegedi olvasónkat,
hogy a kárpótlási jegyük nem
vész el, a postán beszerezhető
30 forintért a földtulajdon rendezésére szolgáló űrlap, s azt
kitöltve, augusztus 15-ig egy
példányt az illetékes önkor-

Egerszegi Krisztina

Szabó Tünde

A férfi 200 m háton Deutsch
Tamás 2:00.06 perces ú j
országos csúcsával a 7. helyen
végzett. A női 400 m gyorson
Kiss Judit 4:15.71 perccel a 24.
Körülbelül abban a pillanatban, amikor Egerszegi célba
csapott és megszerezte a második aranyérmét, Repka Attila
és Iszlám Dugucsijev lépett
szőnyegre. Némi tanácskozás
után azonban elvonultak, a
tévéközvetítési rend miatt
ugyanis későbbre tolták a finálét. Aztán végre „egymásnak
feszülhettek".
Repka irányított, kétszer is
békaállásba küldték passzív ellenfelét, aki először egyszerű-

en kipattant a diósgyőri fitalember öléből, majd a másodiknál is szabadult a fogásból.
Utána viszont Dugucsijev jutott hasonló emelési, illetve
pörgetési lehetőséghez, ám
Repka hatalmas erőfeszítés
árán kivédte ezeket a kísérleteket. Látszott, egyik állásból
egyik fél sem tud, vagy nem
akar indítani akciót, inkább a
békaállással próbálkoztak. Egy
kavarodás során Dugucsijev
megharapta Repka ujját. A bírók lanácskoztak, ezérl bünletni kell-e technikai ponílal a
szabálytalankodó orosz birkózót. Végül nem ez történt, és
leszaladt az öt perc. A hosz-

Ismét a

kárpótlásról

M i k o r és hol

mányzathoz, esetünkben Szeged, egy példányt pedig a megyei kárrendezési hivatalhoz
(Szeged) juttassanak el. így 60
napon belül soron kívül elbírálják igényüket és kijelölik,
hogy hol, mikor kerül(het) sor
árverésre, ha előtte önök, a
leendő tulajdonosok nem
egyeznek meg.
Azt viszont, hogy a Sziksós-

Leánykereskedő Bátaszéken
A szülők beleegyezésével
13 és 14 éves kislányokat vitt
Németországba Bátaszékről S.
S. 26 éves bátaszéki lakos néhány héttel ezelőtt. Az ígért és
remélt busás jövedelem elmaradt, az egy hét próbaidőből 3
hét lett, a könnyű pincérmunka
helyett a kislányokat a legdurvább módon kényszerftették prostitúcióra. Ezt követte a
lányok szökése, hazatérése,
majd a rendőrségi vizsgálat.
Az utóbbi alapján július 27-én
S. S.-t előzetes letaróztatásba
helyezte a Szekszárdi Városi
Bíróság. Minderről sajtótájékoztatón számoltak be kedden
a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányságon.

Kovács Antal

Kepka Attila

Szijjártó István, a bűnmegelőzési alosztály vezetője elmondta, hogy a két kislány
szülei dolgozó, de kispénzű,
több gyermekes emberek, akik
ismerték a jólöltözött, jómodorú, velük egy községben
lakó S.-t.
S. S. bűntársa Németországban tevékenykedett, a
kislányokat 200, illetve 500
márkás tarifákért kényszerltette prostitúcióra. Ők egy fillért
sem kaptak, mindössze farmeföltözék jutott egyiküknek.
Itthon a rendőrségi kihallgatáson az derült ki. hogy idegileg
nagyon megviselte őket, ami
történt velük és visszatérő
rémálmaik vannak;

tó környékén lesz-e és mikor
árverés, most megmondani
nem tudjuk. Úgy véljük, még a
kárrendezési hivatal sem.
Annyi viszont már kiderült,
hogy a megye más tájain mikorra várható a nagy aktus. A
Mezőgazdasági Termelők
Csongrád megyei Érdekvédelmi Szövetsége elkészítette a
mezőgazdasági nagyüzemek

Rendre hamisra fordulnak
manapság a legpesszimistább
előjelzések is. Igy aztán immár fölösleges a vicc, amely
az alagút végéről, no meg a
szembe jövő vonatról szól. A
fényt ugyanis egyre többen
vonatként élik meg.
Hogyan is kezdődött? Valahogyan úgy, hogy az előjelzések
két-háromszázezer
munkanélkülit prognosztizáltak az átalakulás
várható
gazdasági mélypontjára. Ám
ahogyan az előrejelzésekben
kitolódott a föllendülés várható eljövetele, úgy növekedtek vészes gyorsasággal a
várható maximális munkanélküliség becsült számai: öt-,
hét-, kilencszáz ezerre, hogy
mostanra elérjék az egy milliót. Azaz meghaladják a
munkaképes korú lakosság

szabbftásban világosan látszott,
Repkában maradt meg a több
energia. Harminchét másodperc telt el, amikor átnyalábolta a világ- és Európa-bajnok
orosz birkózó derekát, és a
levegőbe emelte ellenfelét.
Onnan azután lecsapta, és az
ezért kapott egy ponttal a
„mennyekbe" ment, 1:0 arányban megnyerte az olimpiai
döntőt.
Repka Attila két Európabajnoki címe mellé most megszerezte a legértékesebb fémből vert medált, amit sportoló
valaha is kiérdemelhet. Az
olimpiait. Ez a magyar kötöttfogású birkózósport tizennegyedik elsősége!
Kötöttfogás, 68 kg. Olimpiai bajnok: Repka Attila (Magyarország), 2. Iszlám Dubucsijev (FÁK; a döntőben a
hosszabbításban 1:0), 3. Rodney Smith (USA).
A 100 kg-osoknál Növényi
Norbert a 7. helyen végzett,
mérkőzés nélkül nyert a koreai
Song ellen. Bódi Jenő (62 kg)
és Farkas Péter (82 kg) pontozásos győzelemmel jutott túl
a második fordulón.
*
A cselgáncsozó Kovács
Antal (95 kg) a negyedik fordulót is sikerrel vette, Wazaarival nyert brazil ellenfelével
szemben. Az elődöntőben a
holland Meijert verte, majd a
dönötőben - az egész világ
elképedésére - kétszer is megdobta a brit Stevenst - meglepetésarany az éjszakában!
*
A súlyemelő Czanka Attila
(60 kg) 285 (127.5; 157.5)-al a
7. helyet szerezte meg.
által nyilvántartott és előkészített területekről a lehetséges
időpontot, amelyet most közreadunk azzal a megkötéssel,
hogy a hivatalos időpontokról
és helyekről (valószínűleg
ugyanezek lesznek) rendszeresen, hirdetések útján is tájékoztat(juk)ják az érdeklődőket.
Az alábbi lista az időpontot,
a mezőgazdasági nagyüzem
nevét, az árverés helyét, területét, aranykorona értékét és a
kárpótlásra kijelölt összes földalap százalékbeli arányát mutatja. A várható földárverések
programját a 3. oldalon közöljük.
Sz. L. I.

Ugy érzem,
ma rám talál.
Az Opel-Rupesky Szalon és
a DÉLMAGYARORSZÁG izgalmas
nyereményjátéka.
(Opel-Rupesky Szeged, Fonógyári út 2-6. T.: 24-800)

Mónus Aron

meghívta

Le Pen, október 5-én?

A meghívó levél elment, a
választ egy héten belülre várják: ekkor dől el, megérkezik-e
Szegedre Jean-Marie Le Pen, a
francia szélsőjobboldali Nemzeti Front vezetője. Le Pen, aki
politikai kampányaival sok
felháborodást okozott hazájában, és akitől a tavaszi helyhatósági választások küzdelmeiben még a két klasszikus jobboldali francia párt, az UDF és
az RPR is elhatárolta magát,
Mónus Aron meghívására érkezne Magyarországra, hogy
részt vegyen egy, a Hági Közéleti Kávéház sorozatban tartott vitaesten. Az est témája
Mónus Áron tavaly megjelent
könyve lesz, amely a maga
során mind Magyarországon
mind Franciaországban élénk
közéleti és bírósági viharokat
keltett.

Az olasz igazságszolgáltatás
fenyegetéseit semmibe véve
újra gyilkolt a maffia: Cataniában, Szicília második legnagyobb városában hétfő este
fegyveresek lelőtték Giovanni
Lizzio 46 éves rendőrfelügyelőt, aki a maffia ügyeiben nyomozott - jelentették a világhírügynökségek.
A felügyelő éppen hazafelé
tartott gépkocsiján, amikor egy
piros lámpánál két motorkerékpár húzott melléje, amelyen
két-két ember ült, s azok tüzet
nyitottak Lizzióra: a lövések a
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Lyukak a hálón
ötödét, 20 százalékát, kinek
hogyan tetszik. S úgy nőtt az
éppen aktuális munkanélküliség is, s úgy gyarapodnak
lassanként a lyukak azon a
bizonyos szociális hálón.

Érdeklődésünkre Mónus
elmondta, hogy a találkozás
gondolata magától a francia
pártvezértől származik, aki a
magyar és francia botrányok
után európai parlamenti fejléces papíron fejezte ki szimpátiáját a könyv szerzőjének.
Mónus szerint a várható tiltakozások ellenére eddig nem
kértek rendőri védelmet Le
Pen-nek, hiszen ha megérkezik, saját testőrei védik majd.
A meghívás október 5-re szól.
Az október eleji dátumot
megerősítette Szondi Ildikó, a
Hági-sorozat szerkesztője is,
aki elmondta, hogy a Mónussal
és Le Pen-nel szembeni "sarokban,, illusztris személyiség,
Kardos László történész fog
vitatkozni.
PANEK JÓZSEF

Újra gyilkolt a maffia
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fején és a hátán érték a rendőrt,
aki kórházba szállítás közben
meghalt.
Az egyértelműen a maffia
módszereire utaló gyilkosság
mindössze nyolc nappal azután
történt, hogy egy autóba rejtett
pokolgéppel meggyilkolták
Paolo Borsellino bírót és öt
testőrét,Palermóban. A római
kormány egyébként több ezer
katonát küldött a szicíliai fővárosba, a maffia elleni küzdelem segítésére és a m a f f i a
ügyeit vizsgáló bírók, ügyészek és nyomozók védelmére.

passzívak - mint például az
egyre szerényebbre és rövidebbre prognosztizált segélyezés. Márpedig ezen alapvetően passzív
módszerek
legföljebb a négy-öt százalékos munkanélküliségi
ráta
kezelésére alkalmasak.
A civilizált világban általában kritikusnak tartják, ha
az állástalanok aránya a 6-7
százalék fölé emelkedik. A 20
százalék fölöttit pedig gyakorlatilag viselhetetlennek.
Alighanem ideje lenne hát
az aktívabb
kormányzati
magatartásnak.

Már maga a szám, az
Szávay István
arány is elképesztő. Önmagában is, hát még akkor, ha
Szociális problémákról és
azt látni, hogy a munkanélírásaink
küliség kezelésére szóló re- munkanélküliségről
ceptek mindmáig alapvetően a 3. oldalon.
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Maradnak az Irak elleni szankciók
Változatlanul érvényben
maradnak az Irak elleni szankciók, nem lesznek könnyítések
- erősítette meg hétfői, zárt
ajtók mögött tartott ülésén az
ENSZ Biztonsági Tanácsa.
A testület, amely 60 naponként áttekinti a korlátozó intézkedésekről hozott döntéseket, érintetlenül hagyta a
szankciókat, mivel nincs megelégedve Irak magatartásával.
A döntés egyáltalában nem
meglepetés, mivel alig egy
nappal azután született, hogy

sikerült rendezni a bagdadi
mezőgazdasági minisztérium
ellenőrzése kapcsán a világszervezet és Irak között kirobbant konfliktust - emlékeztetett jelentésében a Reuter
és az AP.
- Áttekintettük az Irakellenes szankciókat: nem lesz
semmiféle változtatás és a
szankciókat fenntartjuk - jelentette ki a BT elnöki tisztét
betöltő Jósé Luís Jesús, a Zöldfoki-szigetek nagykövete.
A BT-ülésen ugyanakkor

Csóti György
Romániába utazott
A Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselőcsoportja kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Csóti
György,
az Országgyűlés
Külügyi Bizottságának alelnöke, az EDU (Európai Demokrata Unió) Tényfeltáró
Bizottságának tagjaként, Romániába utazott. A bizottság
vezetője Jan Carnogursky, volt
szlovák miniszterelnök, a
szlovák Kereszténydemokrata
Mozgalom elnöke. További
tagjai: a német CDU, a francia

RPR, az osztrák Néppárt egyegy jeles politikusa. Az utazás
célja a román választási előkészületek felmérése. A küldöttség találkozik a pártok, az
egyházak és a politikai mozgalmak vezetőivel, többek
között Iliescu államfővel, Petre
Román volt miniszterelnökkel,
Szdcs Gézával, az RMDSZ
alelnökével, Nastase külügyminiszterrel, Coja profeszszorral. a Vatra Romaneasca
alelnökével.

Vajdasági menekült
letartóztatása
A horgosi határátkelőnél
hétfőn letartóztatták és ismeretlen helyre hurcolták
Erdélyi János Sándor csókái
lakost, aki tíz hónapig tartó
magyarországi tartózkodás
után érvényes útlevéllel próbált
meg visszatérni Magyarországról az egykori Jugoszláviába. Erdélyi János Sándor tavaly szeptemberben
távozott, de előzőleg nem
kapott értesítést, vagy behívót
katonai szervektől.
Megfigyelők szerint ez az
eset is arra látszik utalni, hogy
Belgrádban egyelőre még nem

MERLIN-ALFOLD
KFT.

kívánják lehetővé tenni a
menekültek hazatérését, noha
az igazságügy-minisztérium
már dolgozik egy átfogó amnesztiatörvény megszövegezésén. Egyelőre kétséges, hogy
ez az amnesztiatörvény kiterjed-e majd a mozgósítás elől
elmenekült személyekre is,
vagy csak a háborúban elkövetett katonai szabálysértésekre és törvénysértésekre
vonatkozik majd. Szerbiából
összesen mintegy kétszázezren
menekültek el a behívások
miatt.

FORGALMAZOTT
TERMÉKEINK:

Csongrád Megyei
Diszkontáruház
Szeged,
Dorozsmai út 76.
Tel/fax: 6261-874.

i — • Wrigley's rágógumik,
i — • Kellogg's termékek,
i
• Mars csokoládék,
i
• Nestle csokoládék,
* • Johnson Wax háztartási
CSAK VISZONTELADÓKAT
cikkek,
VÁRUNK!
i
• angol dohányáruk,
Nyitva:
valamint italok,
Hétfőtől péntekig, 8-16-ig.
1 — • többféle édességáru.

Mit kínálnak most Önnek
a GAZDABOLTOK
Szőregen és Deszken?...
KARCHER
tisztítóberendezéseket
háztartásába vagy vállalkozásába!
Szőnyeg-, parketta-, hidegpadló-tisztításra
ipari és háztartási kivitelben
és nagynyomású, általános
mosóberendezések belső és külső térbe,

50% előleggel,
6 havi, kamatmentes
részletre!
„Kezes nélkül"

Szőreg: 55-283

Deszk: 71-310

egyhangúlag elfogadták Butrosz Gáli
ENSZ-főtitkár Szomáliával
kapcsolatos tervezetét, amely
légihíd sürgős létesítését
irányozza elő az afrikai országba, a polgárháborús viszálytól szenvedő lakosság
megsegítése érdekében. Döntés
született technikai személyzet,
megfigyelők kiküldéséről,
hogy előkészítsék a segélyszállítmányok fogadását Szomáliában.
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Megnyílt a londoni békekonferencia

Bosznia földrablást emleget

Környezetvédők

Bojkott
Ausztria
ellen
A Sierra Club, az Egyesült
Államok legnagyobb környezetvédő szervezete, valamint az ugyancsak óriási
tagságú Audobon Society is
támogatja az Ausztria elleni
bojkottot, amennyiben Bécs
nem akadályozza meg a bősi
vízlépcső osztrák finanszírozását. Erről tájékoztatta
Lipták Béla, az amerikai
magyar környezetvédelmi alap
vezetője az MTI tudósttóját.
Az amerikai szervezetek
által is támogatott felhívás
rámutat, hogy a bősi építkezést, „csak a Carnogurskyfivérek építési lobbija, a
szeparatista, volt kommunista
Meciar és az Androsch-vezette
osztrák bankárok" támogatják.
- Az ügyet úgy próbálják
beállítani, mintha magyarok és
szlovákok etnikai viszályáról
volna szó, holott mi sem áll
távolabb az igazságtól: a Duna
mindkét partját egyformán
sújtja az építkezés, amelyet
mindkét nép ellenez. Csak az
osztrák kormány akadályozhatja meg az Androschcsoportot a munka finanszírozásában, ezért világméretű
bojkottot hirdetünk az osztrák
sí- és idegenforgalmi ipar
ellen. A bojkott szeptember 1jén automatikusan
megkezdődik, amennyiben addig
Ausztria nem vállalja, hogy
leállítja az Androsch-tervet,
amire módja van: Szlovákia
árammal fizetne a kölcsönért,
amelyet viszont csak az állami
távvezetéken lehetne szállítani
- olvasható a felhívásban.

A kudarcra ítélt korábbi
londoni próbálkozástól alapvetően eltérő jelleggel és formában kezdődtek újra a
megbeszélések a Boszniában
szembenálló felek között hétfőn a brit fővárosban.
Az első hírek szerint a
polgárháború dúlta balkáni
köztársaság külügyminisztere,
illetve a helyi szerbek és
horvátok képviselői most is
Lord Carringtonnal, az európai
közösség nevében közvetítő
veterán b r i t ' d i p l o m a t á v a l
készültek volna egyezkedni a
fegyvernyugvásról. A hétfői
kora esti kezdést övező bizonytalanság oszlásával azonban világossá vált, hogy a
felek ezúttal megpróbálnak
elszakadni a tűzszünet egyelőre reménytelennek tűnő
illúziójától és hosszabb távú
kérdésekről tárgyalnak különkülön a fordulón elnöklő
portugál EK-diplomatával.
Jose Cutiliero, az európai
közösség képviselője a hármakkal tartott első találkozója

Csökkenteni látszik azonban
egy ilyen egyezmény esélyeit
egyelőre az a tény, hogy a
bosnyák kormány képviselőjének nem hogy megállapodásra, de a szerb féllel tartandó puszta tárgyalásra sem
volt felhatalmazása a londoni
forduló kezdésének időpontjában. Brit vélemenyek szerint
igen sokat nyom majd a latban
a végeredmény szempontjából,
hogy változik-e Szarajevó
elutasító álláspontja. Haris
Silajdzic bosnyák külügyminiszter hétfő este mindenesetre

még azt mondta a BBC híradójában, hogy a rendezést
célzó diplomáciai erőfeszítések
leple alatt „a huszadik század
legborzasztóbb atrocitásaitól
kísért példátlan földrablás"
zajlik a köztársaságban.
Radovan
Karadzsics,
a
boszniai szerbek vezére nem
késlekedett a visszavágással.
Az esti BBC-híradónak nyilatkozva kijelentette: a szerbekkel
szembenálló erők nemzetközi
katonai beavatkozást remélnek
s ezért nem hajlandók letenni a
fegyvert. Ertetlenül tette fel a
kérdeéseét: hogyan képzeli el a
bosnyák fél a békét, ha nem
hajlandó a konfliktus legfőbb
érintettjével, vagyis a szerb
oldallal szóba állni?
A legszkeptikusabban egyébkent a boszniai ENSZ-erők
parancsnoka, Nambiar tábornok nyilatkozott, aki a BBC
beszámolója szerint kijelentette: szülessék bármilyen
eredmény Londonban, ő kétségesnek tartja a tűzszünet
elérhetőségét a köztársaságban.

Bosnyák elutasítás az EK-javaslatokra
A bosnyák kormány küldötte elvetette azokat a javaslatokat, qmelyeket az Európai
Közösség közvetítője tárt a
felek elé a hétfő este megkezdődött újabb londoni rendezési értekezlet első napjának
éjszakáján.
Haris Silajdzic boszniai
külügyminiszter a megbeszélésről távozva, újságíróknak
nyilatkozva még azt sem volt
hajlandó elmondani, hogy
hozzászólt-e a portugál levezető elnök javaslatcsomagjához vagy egyáltalán meg-

tekintette-e azt. Kijelentette:
továbbra is ragaszkodik ahhoz,
hogy hazájában nemzetközi
alakulatok felügyeljenek a
tűzszünet betartására.
A boszniai küldöttség egyelőre nem hátrál azon követelésétől, hogy a szerb erők
vonuljanak vissza hódításaik
előtt elfoglalt állásaikba, s csak
ezután kezdődjék az egyezkedés a rendezés hosszú távú
kérdéseiről. Ez nehezíti annak
a jelek szerint új EK-koncepciónak az érvnyesftését,
amely a tárgyalásokon nem a

jelenleg reménytelennek tűnő
tűzszünet közvetlen elérését,
hanem a rendezés hosszabb
időszakra szóló elemeinek
kidolgozását próbálja elfogadtatni a felekkel.
A bosnyák küldöttség
egyébként a BBC kedd hajnali
híradása szerint megerősítette:
mindaddig szóba sem áll a
szerb delegátusokkal, amíg
Boszniában a szerb erők folytatják a hadműveleteket.

Szenzációs nyári árengedmény

Hirdessen a MAV-nal.

a MIX-R Kft.-nél!

Az ország egész területén jelen
vagyunk!
Bármely jellegű hirdetéseket vállalunk. A hirdetéseket
a személyszállító kocsik külső és belső oldalára
és a pályaudvarokon helyezzük el.
Részletes tájékoztatás bármely MÁV-állomáson és a MÁVigazgatóság kereskedelmi osztályán. Telefon: 6244-967.

AT 286: 51 000 Ft+áfa
16/21 MHz, 1 MB RAM, 1.2 MB FDD, 40 MB HDD,
I soro.vl párhuzamos port, 101 g. bili., Hero mono

18 hónap cseregarancia!
Szeged, Pacsirta u. 8. Tel.: 62/24-473. Fax: 27 -347.
pl

előtt kijelentette: az érdekelt
felek mindegyikét felelősnek
tartja a Lord Carrington nevével fémjelzett, látványosan
összeomlott korábbi londoni
fegyverszüneti egyezmény
kudarcáért. Közölte azt is,
hogy a következő néhány nap
során megpróbál konszenzust
kikovácsolni a jövendő boszniai alkotmany f o r m á j á r ó l .
Cutiliero szerint az esetleges
politikai megállapodás véget
vethetne a vérontásnak.

á

Megújuló
cserepesvirág-készletüi;
készletünk
és virágüzleti
viráeüzleti kellékeink mellett
új termékeket is forgalmazunk:
- a Dél-Alföldön legolcsóbban
OLASZ IMPORT KERTI BÚTOROKAT
nagy választékban árusítunk.
- Kertészek, termelők!
Megérkezett Litvániából az eddig hiányzó
NOVABALT tőzeg 850 Fttbála áron.
F L Ó R A DEKOR Kft.
6725 Szeged, Tompái kapu u. 6.
Tel.: 6 2 4 1 - 2 2 2 .

MAV-igazgatóság.

TERMELŐK, TÖMŐK, FIGYELEM!
A Békéscsabai Baromfifeldolgozó Részvénytársaság
tömőket keres felvételre, előnyös feltételekkel
- májliba, - hizlalt liba, - májkacsa
előállítására.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt. mezőgazdasági ágazat
5600 Békéscsaba, Orosházi u. 2.
Telefon: 6625-366, 6623-776.
Ügyintézők: Baukó Pál, Rozsnyai Endre.
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Munkaerőpiaci előrejelzés

Lyukad
a szocális háló
Új helyén, Szegeden, a Bocskai utcában tartotta ülését
a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács éppen azon a napon,
amikor Rolek Ferenc államtitkár-helyettes bejelentette:
jövőre egymillió munkanélkülire számítanak. A tanácsülés
egyik legfontosabb témája éppen a megyei munkanélküliségi
prognózis volt.

FOTÓ: SCHMIDT ADREA

Van még pénz, de csökken a tűrőképesség

Szociális diszkontot terveznek Szegeden
Az iroda valamennyi iskolának már eljuttatta a napközi
díjakat, amit az önkormányzat
a rossz szociális helyzetű családok gyermekei helyett fizet
ki. Már érkeznek a kérelmek a
beiskolázási segélyekért, amelyek közül egyetlen jogos
igényt sem kell pénzhiány
miatt elutasítani.
A felnőtt szociális segélyezés idén rendelkezésre álló 90
millió forintjából eddig rendszeres szociális segélyre 15
milliót fizettek ki. Az év második felére ugyanennyi marad. Az eseti segélyekre az év
első felében 16 milliót költöttek, a következő hat hónapban 44 millió forintot oszthatnak szét a támogatásra

Ebben az évben a tavalyinál ezerrel több rendszeres nevelési
segélyre benyújtott igényt elégített ki a városi önkormányzat,
és az idén még 400 gyermek után tudnak adni havi 1625
forint anyagi támogatást. Ezt a segélyformát azok a családok
kérhetik, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a 6400 forintot - tájékoztatta lapunkat Csikós
Lászlóné, az önkormányzat népjóléti irodájának helyettes
vezetője.

szorulók között.
A beteg hozzátartozót otthon gondozó családtagok
anyagi támogatására - ápolási
díj címén - az idén 2o millió
forint jut.
A népjóléti iroda munkatársainak az a tapasztalata, hogy a
szociális segélyeket nem mindenki és nem mindig arra költi,

Ismét a kárpótlásról

Mikor és hol árvereznek?
A várható földárverés programja:

Idő

Aug.24.

Gazdaság

Helye

Szeged.Rákóczi Tsz

Ha

Algyő

Földal. %

1189

20.0

25.

Szegvár.Puskin

Szegvár

211

5868

7,0

25.

Mártély, Fürst S.

Mártély

109

1488

9,8

26.

Kövegy, Béke

Kövegy

32

1144

17,7

26.

Szeged.Rákóczi

Algyő

37

408

6,9

27.

Mártély, Fürst S.

Mártély

226

4949

32,6

Szegvár

152

3836

4,6

27. Szegvár, Puskin
28.

Öttömös, Magyar L.

49

AK

Öttömös

61

459

10,7

28.

Maroslele.Rákóczi Maroslele

217

5392

35,8

29.

Mártély, Fürst S.

Mártély

182

3231

21,3

Szegvár

100

3193

3,8

30. Ö t t ö m ö s Magyar L. Öttömös

64

505

11,7

30. Maroslele, Rákóczi Maroslele

214

4447

29,5

29. Szegvár, Puskin

31.

GorzsaiÁG

Földeák

41

1589

31.

GorzsaiÁG

Maroslele

3

80

31.

Szegvár.Puskin

Szegvár

340

10547

Deszk

Szept. 1. D e s z k , Maros

8,6
100,00
12,7

252

7962

15,3

1. Földeák, Egyetértés Földeák

273

10485

14,6

2.

Fábiánseb.

437

12271

.22,8

2. Gorzsai Á G

F.seb., Kinizsi

Óföldeák

67

1692

45,1

3. D e s z k , Maros

Deszk

0,2

11

104

3. Földeák, Egyetértés Földeák

259

9472

13,2

4. Gorzsai Á G

91

2057

54,9

Csanádpal. 5 3

1749

71,3

5. Szőregi Á g

Szőreg

42

100,0

6. Gorzsai Á G

Makó

190

1168
1
6898

7.

Ambrózf.

160

5189

35,2

Szövetkezet összesen

93892

2.9

Á G összesen

13484

3,3

Mindösszesen

107376

3,0

Pitvaros, Felszab.

Pitvaros, Felszab.

Óföldeák

19,3

amire az önkormányzatok
szánják, és amire a támogatott
eredetileg kéri. Ezért is szorgalmazza a városi önkormányzat a természetben nyújtandó
segítségnyújtáshoz egy szociális diszkont létesítését. A
város e célra 5 millió forintot
tud biztosítani, a kivitelezési
költség másik felét központi

támogatásból reméli. A szociális diszkontban a szociális
támogatásként kapott bonokért,
nagykereskedelmi áron vásárolható majd élelmiszer és
vegyiárú.
Óriási a forgalom a népjóléti
irodában. Amíg tavaly 40 ezer
üggyel foglalkoztak, addig ez
év első felében már túl vannak
a 25 ezrediken, s még nem
kezdődött el a beiskolázási
dömping. Ahogyan az iroda
vezetőhelyettese fogalmazott:
iszonyatos mennyiségű a kérelmek száma, aminek következtében egyre csökken mind
az ügyintézők, mind az ügyfelek tűrőképessége

Mint Vladiszavlyev András
beszámolójából kiderült, a
megyében jelenleg közel 22
ezren részesülnek munkanélküli ellátásban, a betöltetlen
álláshelyek száma 1270. A
munkanélküliségi ráta 9,6
százalék, de a megye egyes
térségeiben a 15 százalékot is
eléri. A hat hónapon túli
munkanélküliek aránya megközelíti a 60 százalékot, és év
végére 4 ezer fő kerül ki a
munkanélküli-ellátás rendszeréből. Az állástalanok körében növekszik a szakképzettek,
diplomások, fiatalok és pályakezdők aránya. Az év első
felében a gazdálkodó egységek
3400 fős létszámcsökkentést
hajtottak végre, ezek 80 százaldéka Szegedre és Hódmezővásárhelyre koncentrálódott. A
létszámleépítések több mint a
fele az iparban, 40 százaléka
egyenlő arányban az építőiparban, a mezőgazdaságban és
a kereskedelemben történt.
A jelenség kezelésére 1991ben megközelítően egymilliárd
forintot fordítottak. Az egyre
növekvő hányadot a passzív
eszközök jelentették - a munkanélküli segély és a szociális
járadék - fnelyek aránya 50-ről
80 százalékra emelkedett. A
központi pályázatokon elnyert
pénzekkel együtt az 1992. évi
Foglalkoztatási Alap megkö-

zelíti a 300-350 millió forintot,
mellyel várhatóan 7-8 ezer fő
foglalkoztatását, átképzését
lehet biztosítani.
A gazdasági problémák a
foglalkoztatás további mérséklését, nagyobb arányú létszámleépítést jelenthetnek, az 1990
évi szinthez viszonyítva 1992ben 20 százalékos létszámcsökkentés prognosztizálható.
A vállalati előrejelzések szerint
az év hátralevő részében még
10-12 ezer fővel nőhet a munkanélküliek száma, és így 1992
végére 30-32 ezer regisztrált
munkanélkülivel lehet számolni. A gazdasági és munkaerőpiaci folyamatokat figyelembe
véve 1993-ban még nem várható a munkanélküliség mérséklődése, így az állástalanok
száma a megyében meghaladhatja a 35-38 ezer főt. 1994ben a gazdasági átalakulás hatására a ráta 10-12 százalékra
mérséklődhet, mely már csak
20-22 ezer munkanélkülit jelent. Ez a szám az előrejelzések szerint állandósul,
illetve csak minimális mérséklődése várható - így a megyei
munkaügyi központ prognózisa.
KECZER

Veszélyben az Idegenforgalmi Alap?
Bizonytalan az idegenforgalom helyzete Magyarországon - hangzott el az Idegenforgalmi és Vendéglátó Kamara keddi szezonközi sajtótájékoztatóján.
Harbula Gyula elnök elmondta, hogy információik
szerint veszélybe került a
húzóágazattá vált szakma fix
bázisát jelentő Idegenforgalmi
Alap, és az európai példákhoz

A médiák jövőjéről, az
elektronikus és a nyomtatott
sajtó nemzetközivé válásáról,
valamint a hatalom és a médiák viszonyáról folyt a vita
kedden, a Budapesten rendezett nemzetközi médiakonferencia zárónapján. A tanácskozáson többek felhívták a
figyelmet arra, hogy a médiák,
a tömegtájékoztatási eszközök
nemzetközivé válásával, a
nagy multinacionális konszernek kelet-európai megjelenésével az érintett országok
sajtójának nemzeti és kulturális
identitása veszélybe kerülhet.
Mások ezzel szemben úgy
érveltek, hogy a multinacionális sajtóvállalkozásokat
hidegen hagyja az egyes országok belpolitikája, ezért a
náluk dolgozó újságíróknak

képest rendkívül szegényes az
ország külső propagandája.
Ugyanakkor egyre fontosabb
az idegenforgalomból származó bevétel, de az Expó előtt álló országnak már évek óta nincs
idegenforgalmi koncepciója.
Ebben a helyzetben ideje
szakítani azzal a gondolkodással, hogy minden évben
több hasznot várunk az idegenforgalomtól - mondta az elnök.

Már 1990-ben "tele volt" az
ország, tavaly a 35 milliót is
elérő látogatószám pedig
akkora, mint a nálunk többször
nagyobb Franciaországban és
Olaszországban. Az árakat
emelni már ma sem célszerű.
A következő lépésben nem a
mennyiségi, hanem a minőségi
javulásra és a választék bővítésére kellene törekedni.
Ehhez elengedhetetlen, hogy a
szakma megvédje érdekeit és

az idegenforgalom résztvevői
összehangolják tevékenységüket. Ezért is hozta létre idén
áprilisban kilenc szervezet az
Idegenforgalmi Koordinációs
Testületet, minisztériumokban
egyre inkább partnerként kezelik őket, és nemrég sikerült
elérni azt is, hogy az idegenforgalmi szakemberek ígéretet
kaptak: részt vehetnek expóval
foglalkozóbizottság munkájában.

Multik és az identitás

életét, hiszen a demokrácia
része az a civilizált harc is, ami
az újságírók és a kormányok
között zajlik.
Rajk László, a magyar
Parlament kulturális bizottságának SZDSZ-es tagja feltette
a vitában a kérdést: hogyan
kapcsolódhatnának be jobban a
kelet-európai országok a
médiák nemzetközi együttműködésébe. Albert Scharf
lehetőséget lát arra, hogy az
érintett országok rádiói és
tévéi közvetlenül cseréljék
egymással híreiket, közösen
készítsenek rádió és tévéprodukciókat, és a nyugati
országok bekapcsolódjanak a
szakemberek képzésébe, a
know-how átadásába is.
A Hans Seidel Alapítvány
által szervezett konferencia
délután befejezte munkáját.

A sajtó nehezítse a kormány életét!
nagyobb a szabadsága, mint a
közszolgálati
médiumnál
alkalmazott kollégáiknak.
Herbert Steinbauer, az osztrák rádió kuratóriumának tagja
az elektronikus médiák és az
írott sajtó helyzetét összehasonlítva azt a következtetését
osztotta meg a 19 országból
érkezett mintegy 80 médiapolitikussal, szakértővel és
újságíróval, hogy az olvasás,
az egzaktabb, pontosabb híreket közlő újságok, a televízió
térnyerése ellenére sem veszítettek jelentőségükből. A jó
lapok már csak azért is fontosak, mert a külföldi sorozatokkal eláraasztott tévével

szemben jobban ki tudják fejezni a társadalom identitását,
azonosságtudatát.
A vélemények szabadsága
és sokszínűsége a hatalom
számára kényelmetlen, ám
csak az a hatalom legitim,
amelynek fel lehet tenni a kényes kérdéseket is - vélekedett
Albert Scharf, a bajor rádió intendánsa, az European Broadcasting Union elnöke, aki
előadásában a médiák függetlensége és kulturális értékközvetítése mellett szállt síkra.
Hasonló godolatokat fogalmazott meg Anglia képviselője
is: szerinte a sajtó feladata az,
hogy megnehezítse a kormány

KÖZÉLETI NAPLÓ
MA
DR. PIRI JÓZSEF Algyő
városrész képviselője délután
5 órától képviselői fogadóórát tart a volt tanácsháza
épületében.
HOLNAP
AZ MDF-székházban (Római krt. 31.) 17 órától dr.
Kiss Lajos ügyvéd jogi
tanácsadást tart.

A SZOCIALISTA PART
csoportos, ingyenes utazást
szervez tagjainak és családtagjaiknak augusztus 20-án
az ópusztaszeri ünnepségre.
Az érdeklődők részletes
felvilágosítást kapnak a
szegedi pártházban augusztus 7-ig, minden munkanapon 15 óráig.

k i ú t

a

KOZMIKUS

UT

Ahogy most élünk, úgy nem szabad élnünk. Új hittel, reménységgel, akarással kell jövőnket építenünk. A KOZMIKUS ÚT,
egy új emberközi és nemzetközi (USA, Németország) erkölcsi
mozgalom, minden kereső és erősödni akaró embernek építő
irányt mutat. Az alapító, PETŐ FERENC (Houston, Texas)
hívással és kihívással fordul mindenkihez 1992. július 30-án,
csütörtökön 18 órakor a Deák Ferenc Gimnáziumban tartandó
programján, díjtalan belépéssel. További érdeklődés -és
jelentkezés a 6701 Szeged, Pf.: 233 címre küldhető.
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Csősz bronzérmes!
A hétfő éjszakát számunkra
- Darnyin kfviil, persze - egy
debreceni fiatalember, a
nehézsúlyú (+ 95 kg-os)
cselgáncsosok küzdelmében
induló Csősz Imre tetté igazán
emlékezetessé. A tavalyi vb
bronzérmese három nagyszerű
győzelemmel (az amerikai
Keeve, az olasz Venturelli és a
bolgár Sztojanov bánta), egyenes ágon jutott az elődöntőbe,
ahol a grúz
Hahalejcsvilivel
találkozott. A grúz fiú nagyobb
tudása előtt Csősznek meg
kellett hajolnia, de a harmadik
helyért vívott összecsapáson
waza-arival verte a belga
Barneveldet, (gy bronzérmes
lett. (A legutóbbi dobogós
helyezést 1980-ban, Moszkvában, Ozsvár András harcolta
ki, aki akkor harmadik lett.) A

Barcelona '92

Csősz Imre
döntőben Hahalejcsvili a japán
Ogawát ipponnal győzte le.
A nyitónap másik magyar
résztvevője, a nehézsúlyú
Gránicz Éva első mérkőzésén
az olaszok világbajnokát,
Motta-t bírói döntéssel gyűrte
le, ám a folytatásban már nem
remekelt, és végül helyezetlen
maradt.

Négy szám után Mizsér és
a csapat (csak) harmadik
A hétfői, magyar szempontból balul sikerült lövészet
után tegnap az öttusázók a
változatos terepen lebonyolított negyedik számban, a
futásban mérték össze erejüket.
A mieink közül Mizsér szerepelt a legjobban, aki
13:04,68 perces idővel (1213
pontot ért) a kilencedik lett.
Káinoki Kis 13:25,50-es ideje
(1 150) a huszadik, Fábián
13:33,34-es eredménye (1126)
pedig a huszunkilencedik
helyhez volt elegendő. A
legjobb időt (12:26,07 perc 1327 pont) egyébként a
portugál Barroso futotta.
Az biztos, kedden senki sem
irigyelte az öttusázókat. Pokoli
hőségben délelőtt 11 órakor
rendezték meg számukra a
negyedik számot, a 4000
méteres futást. Ebben az 1000
ponthoz 14:15 pere alatt kellett

szabad erősen belekezdeni. Az
első ezer méter a legnehezebb.
A talaj mély, az éles
kanyarokban szinte kipörög az
ember. S ami a legiszonyúbb,
sehol egy árnyékos hely.
A tribünön a nézők félmeztelenre vetkőzve napoztak,
illetve vonultak árnyékos
helyre, menekültek a csaknem
40 fokos forróság elől. A
versenyzők pedig félpercenkénti indítással megkezdték
harcukat - a végén rajtoltak az
összetettben élen állók. Volt,
aki már a start előtt nyakon
öntötte magát egy üveg vízzel,
mások napellenzős sapkában
futottak. Tizenegy óra húsz
perckor a magyar szurkolók
bíztatása közepette indult el
Káinoki Kis Attila, nem sokkal
utána Fábián László, mindketten napellenzős „egyensapkában". A szurkolók között

Hát persze, hogy a keddi versenynapot is leginkább az
úszók, egészen pontosan Fgerszegi Krisztina miatt vártuk
annyira. A nemzet „Egérkéje" ezúttal a 100 méteres
hátúszásban „birkózott" ellenfeleivel, egy nagyszerű
barátnő és rivális, Szabó Tünde társaságában. A
férfiaknál, a 200 méteres hátúszás döntőjében Deutschért
szorítottunk, aztán együtt tornásztunk Ónodiékkal,
féltettük Repkáékat, Czankát, és reménykedtünk az
öttusázók feltámadásában. Közben azért arra is
gondoltunk, hogy ökölvívóink, cselgáncsozóink,
lövészeink, díjlovaglóink, a kerekes Somogyi, az evezős
Sarlós, no meg a tollaslabdázók és a teniszezők is mindent
megtesznek a sikeres szerepléséért...
tűnően futott, azonban még
nála is fantasztikusabbat teljesített Zenovka. Szinte frissen
ért célba, s a lövészet után
ebben a számban is kishíján
sikerült nyernie. Fantasztikus
futása után így nyilatkozott:
- Nagyon elfáradtam, ilyen
nehéz pályán még életemben
nem futottam. A lövészetben
elért győzelmemre nem számítottam, különösen nem ilyen
j ó eredményre. Általában
ugyanis 195 kör körül szoktam
lőni. A futás a kedvenc számom, fgy vártam magamtól a
jó eredményt, bár tudtam, hogy
a mezőnyben még több jó futó
van. Tudom, hogy most esélyessé léptemf elő, s állítólag
ennek nyomasztania kellene.
Én azonban nem félek a lovaglástól.
A magyarok mondták:
Mizsér Attila:
- Nehéz pálya volt, de
olimpián vagyunk, tgy senki
sem várhatott könnyű feladatot. Mintegy húsz másodperccel jobbat kellett volna
futnom, ma azonban ennyire
voltam képes.
Káinoki Kis Attila:
- Nagyon kemény volt a
pálya, szélsőséges
időeredmények
születtek,
annak
megfelelően, ki hogyan tudott
alkalmazkodni hozzá. Számomra Mizsér a mérce,
hozzá
képest nem futottam rosszul.
Fábián László:
- A borzalmasan
nehéz
pályához képest nem rossz az
idő, amit elértem. De öt-tíz
máspdperccel jobbat szerettem
volna futni. Úgy érzem, a
maximumot teljesítettem, egy
csöppnyi erő sem maradt
bennem.
Kárai Kázmér, a válogatott
futóedzője:

ott volt Schmitt Pál MOBelnök és Gallov Rezső
államtitkár, az OTSH elnöke.
Közben célba ért az Egyesített Csapat első tagja, Dmitrij
Szvatkovszkij, nem világrengető, 13 percen kívüli idővel.
Többen alig bírtak átjutni a
célon, volt elég dolguk az
egészségügyi szolgálat tagjainak. Mizsér Attila is az
„egyensapkában", a második
helyen álló Eduárd Zenovka
pedig napszemüveggel futott.
Közelgett a célhoz Káinoki,
aki a táv közben elvesztette
sapkáját. A szurkolók próbáltak erőt adni az erejével
teljesen elkészült újoncnak.
A buzdítás nem sokat segített, mert Káinoki Szvatkovszkijénál is gyengébb
idővel ért be. Fábián a cél után
összeesett, azonnal kezelésbe
vették, locsolták. Mizsér ki-

- Mizsér
elfogadhatót
teljesttett ugyan, de nem múlta
felül önmagát. Káinoki és
Fábián közepes volt, mindkettőjüknek
mintegy
húsz
másodperccel jobban kellett
volna futniuk.
Dr. Török Ferenc, a
válogatott szakvezetője:
- Óriási futásra
számítottunk, közepes lett belőle. Ha
Fábián az élről fut, jobb erdményre lett volna képes, azonban a rosszul sikerült lövészete
nagyon nyomasztotta.
Most
már csak egy jó lósorsolásban
bízhatunk...
Dr. Móna István, az
egykori aranycsapat tagja,
lovaglásért
felelős
szakvezető:
- A pályán a lóbemutató
után módosítottak,
tehát az
eredetileg tervezettnél könynyebb lesz. Azt hiszem, ez a
tény nem nekünk kedvez, hiszen
mi jó lovasok vagyunk.
A zárószám, a lovaglás előtt
tehát annyi már bizonyosnak
tekinthető, hogy a magyarok
csak az ellenfelek (azaz a
lovak...) „botlása" esetén kapaszkodhatnának fel a dobogó
két legmagasabb fokára...
Az összetett egyéni verseny állása négy szám után:
1. Zenovka (Egyesített Csapat)
4625 pont, 2. Skrzypaszek
4519, 3. Mizsér 4454 ... 16.
Fábián 4264, 17. Káinoki Kis
4263.
C s a p a t b a n : 1. Egyesített
Csapat 13 168 pont, 2.
Lengyelország 12 996, 3.
Magyarország 12 981.

csúcsgyanús

Mizsér Attila (képünk bal oldalán) még egyéniben is célba
érhet, Fábián László viszont már „csak" a csapatért lovagol
célba érni, minden másodperc
három pontot ért.
A táv startja és befutója egy
golfpálya műanyaggal borított
részén volt, után kezdődött a
„hullámvasút": csupa emelkedő és lejtő, 99 méteres
szintkülönbséggel. Ezt a 2000
méteres kört kellett kétszer
megtenniük a versenyzőknek.
Kárai Kázmér, a magyar válogatott
futóedzője
így
vélekedett:
- Az elején lévő emelkedőt
nem szabad teljes erőből
megfutni, mert az esetleg itt
szerzett időbeli nyereség a
végén visszaüthet, nem bírják
maid végig erővel a távot.
Érkezett Madaras Ádám, a
csapat tartaléka, aki teljes
erőből lefutotta a pályát,
felmérte a terepet, s vitte a hírt
társainak:
- Nagyon durva pálya! Nem
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Félidejéhez érkezett az
olimpiai úszóprogram. Kedden, a harmadik versenynapon
az volt a magyar találós
;kérdés: meglesz-e a harmadik
aranyérem is Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás „vegyes"
sikerei után?
Az ismétlésre Egerszegi
Krisztinának nyílott előbb
lehetősége, hiszen a műsorban
az aranymedált ígérő számok
közül ezen a napon a női 100
hát szerepelt, s Egérkén kívül
indult e táv világbajnoki
ezüstérmese, a nyíregyházi
Szabó Tünde is.
A főszereplőknek ígérkező
két hölgyön kívül egy harmadik, a náluk hat esztendővel
ifjabb tehetség, Kiss Judit is
vízbe szállt: a női 400 méteres
gyorsúszásban indult. A veszprémiek 12 és fél éves, s ezzel
az egész mezőny legfiatalabb

versenyzője éppen e reményteljes jövő képviseletében van
itt, s amit tőle elvártak, hogy
ússza meg azt, amit tud,
teljesttette. Futamában első lett
(4:24.01), az indulók közül
pedig kilencet maga mögé
utasítva összesítésben a 24.
helyen végzett. Közhelyszerű,
de kockázatmentes a jóslat:
fogunk még találkozni vele
világversenyek döntőiben is.
Szabó Tündét szólították
előbb, s 1:02.14 perccel biztosan nyerte futamát. Egerszegi Krisztina pedig megint
varázslatosan szárnyalt, már a
délelőtti produkciójával megdöntötte az olimpiai rekordot, s
pazar, a világcsúcs ígéretét
magában hordozó idővel
(1:00.85 p) érdemelte ki a 4-es
rajtkockát az esti döntőre.
Figyelemre méltót nyújtott az
amerikai új hullám jeles

képviselője, Lea Loveless is,
míg Szabó a harmadik legjobb
idővel várhatta a finálét.
A férfi 200 m hátúszásban is
két magyar indult, a 16 éves
Ágh Olivér, aki a 42 eredmény
értéklistáján a 27.-re került
(2:04.52), míg az országos
bajnok és csúcstartó Deutsch
Tamás nyolcadikként még
éppen beverekedte magát a
döntőbe. Ami igazán elismerésre méltó tett, hiszen magyar
rekordja (2:00.30) közelében
úszott (2:00.50). Hogy az Adöntőben még tovább léphessen, az viszont különleges
bravúrt igényelt, hiszen az
összes többi finalista 2 percen
belüli idővel szerzett jogot az
esti szereplésre.
A Bernát Picornell uszoda
amilyen jó, annyira titkos
objektumként védett is, merthogy az úszók és edzőik
közelébe az éber és udvarias,
de megfellebbezhetetlenül
elutasító rendezők senki emberfiát oda nem engednek.
Tehát az újságíró várhat a
jószerencséjére, ha valamelyik
magyar versenyzőt, vagy
szakvezetőt az útjába sodorja a
véletlen. Mint például kedden
a Széchy Tamás összefogta

edzői csapat egyik tagját. Kovácshegyi Ferencet, aki magyarázattal szolgált arra, miért
is gyengélkedett az előző két
nap délelőttjén Rózsa Norbert,
Güttler Károly, majd Czene
Attila is, akik az időfutamaikban alaposan elmaradtak a
várt eredménytől.
- A válasz szerintem sokkal
egyszerűbb annál, mint hihetnénk - mondta. - Arról van
szó, hogy ezek a gyerekek akár
tapasztaltak, akár a pályájuk
elején járók - igenis életük
első olimpiáján vannak, s egyszerűen bénítólag hatott rájuk a
játékok hangulata, varázsa.
Nyomasztotta őket a bemutatkozás, az elvárás súlya. Aztán
ahogy túlestek az első próbán,
este ki a kis-, ki a nagydöntőben már nagyjából azt
nyújtotta, amire képes. Akkorra megnyugodott Rózsa,
Güttler és Czene is, más
kérdés, hogy bizony ekkor már
késő volt... Legfeljebb némi
gyógyír, hogy utóbbi kettő
megnyerte a B-finálét, ahol
már feszabadultan úsztak, mfg
Rózsát nagyon zavarhatta a 8as pálya, ahonnan finoman
fogalmazva is, nemigen szoktak nyerni...

Sike - részleges szalagszakadás
Amilyen gyengécskék voltak a hétfőiek, annyira jók a
kedd délelőtti magyar eredmények birkózásban. A kötöttfogású selejtezők előtt Bódi
erős meghűlésre panaszkodott,
ennek ellenére sikerrel vette az
első akadályt. Mint ahogyan a
többiek is pompás győzelmekkel mutatkoztak be, illetve
folytatták kvalifikációs csatáikat.
Sorban: Sike András (57 kg)
olimpiai bajnoki címvédőhöz
méltóan óriási ívű hátsókiemeléssel szerzett 3 pontos
vezetést a görög Theodoridis
ellen. A hellászi Eb-harmadik
persze nem adta fel, emelésből,
majd hátravágásból feljött 3:2re. Az utolsó percben a bírók
mindent elkövettek azért, hogy
a görög kiegyenlíthessen,
ebben az időszakban kétszer is
békaállásba küldték a magyar
birkózót. Az egyik alkalommal
jelentős reccsenés hallatszott a
szőnyegről, Sike bal könyöke
„jelezte", valami baj van. A
mérkőzést ugyan 3:2-re megnyerte, és a görög elnézést is
kért tőle, ám az öltözőben riasztó kép fogadta a belátogatót. Áz olimpiai bajnok
könyökét jegelték. Dr. Sidó
Zoltán csapatorvos prognózisa
szerint részleges szalagszakadás gyanúja merült fel.
- Egy lyukat tapintottam ki
Andris könyökén - mondta dr.
Sidó. - Pár órát még várni
kell. amíg az izmok kihűlnek,
csak akkor tudok majd többet.
- Képes lesz-e
folytatni
Sike?
- Injekciókkal, rögzítő
kötéssel talán.
Bódi Jenőnek (62 kg) túlzottan nem okozott nagyobb
nehézséget az egyiptomi
Ibrahim. Békaállásból emelt (3
pont), majd egy lesodrás és
újabb, ezúttal 2 pontos emelés
következett, és a vége 6:0.
Farkas Pétér (82 kg) véres
adidas-trikója is meglepte a
tudósítót a melegítőteremben.
- Nem, nekem nincs bajom,
egy egyiptomi birkózó kért
meg, hogy melegítsek be vele.
Az ő ujján lévő seb felszakadt,
ez látszik a szerelésemen
mondta Farkas, aki hozzáfűzte:
már
Barcelonába
jövet
honvágya volt, s a legszívesebben menne haza.
- Odahaza minden edzésnap
végén felpattantam a tatai
edzőtáborban a Yamaha motoromra, és irány Budapest!
Most nincs hová „menekülni" .
Megmondom őszintén, én nem
kedvelem az olimpiai falu bezártságát.
A szőnyegen azután tette a

dolgát a kétszeres világbajnok.
A vb-bronzérmes szerb (a
Független Csapatban indul)
Kasum ellen robbanásszerű
csipődobással nyitott, ám
abból Kasum Farkas mögé
keveredett, és (gy alakult ki a
3 : l - e s magyar vezetés. A
hajrában még egy levitel
keserítette Kasum életét.
Farkas 4:1 -re nyert.
- Nemcsak ezt a csatát
nyerte meg, de - ha túljut a
német Zanderen - olimpiai
bajnok lesz - jósolt Kocsis
Ferenc edző, aki Farkas
klubbeli mestere, és maga is
ötkarikás első volt 1980-ban.
Komáromi Tibor (90 kg)
egészen fantasztikus akaraterővel hozott vissza egy

Sike András talán folytathatja...
mérkőzést a „sírból". Ő is, de
finn riválisa, Koskela is ezüstérmes volt négy éve Szöulban.
Komáromi akkor még a 82,
Koskela pedig a 90 kilóban.
Egy Komáromi indításból
Koskela kerekedett fölül, s bár
csak jóval később írták be neki
a pontot, az jogosnak tűnt.
Komáromi szédületes tempót
diktált, öt másodperccel a
lefújás előtt levitte a finnt,
kiegyenlített. Hosszabbítás.
Újabb egy perc tizenhét
másodperc telt el, amikor a
háromszoros
világbajnok
mögékerülésből megszerezte a
győztes pontot (2:1).
- Még ennél is örvendetesebb hír számomra, hogy a
grúz újonc, Koguasvili 2: l-re
kikapott a török Basartól mondta győzelme után Komáromi.
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Bognár az első búcsúzó

A szerdai műsor
KF 74 kg (Takács János) 10.00

19.00

Ling, Soós)

KF 130 kg (Klauz László) 10.00

19.00

EVEZÉS

ÖTTUSA

CSELGÁNCS

egyéni (Fábián, Mizsér, Káinoki)

86 kg (Korbei Károly)

16.30

22.23

10.00 17.00

női 66 kg (Király Anita)

16.30

22.18

10.00 17.00

SÚLYEMELÉS

csapat (lovaglás)
ÚSZÁS

67,5 kg
10.00 18.00

400 m gyors (Szilágyi Zoltán)
200 m mell (GUttier, Rózsa)

18.30

Európa-yolle 3. futam

19.00
20.00

KERÉKPÁR

női 100 pillangó

10.00

18.30

4000 m üldözőverseny

9.00
18.00

12.30
19.30

BIRKÓZÁS
19.30

10.00

10.00,17.00
15.00

TORNA

ÖKÖLVÍVÁS

11.,15., 20.00

13.00,19.00
SPORTLÖVÉSZET

Schupkágel. Boda)

gyorstüzelő pisztoly (Pálinkás, Kacskó)

KF 48 kg (Faragó József

10.00

19.00

Markovits)

10.00

ASZTALITENISZ
10.00

női egyes 2. ford. (Dákó, Fórián. Harsági)

(Supola, Csollány, Pánczél, Fajkusz,
BIRKÓZÁS

női, férfi egyes 1. ford. ( Noszály,

TOLLASLABDA

51 kg, 63,5 kg, 71 kg, 81 kg, +91 kg 1. ford.

férfi csapat

13.00

női egyes (Bátorfi)

KF 57 kg, 62 kg, 82 kg, 90 kg

MŰUGRÁS
férfi műugrás

finn dingi, repülő hollandi 470-es star, női
TENISZ

10.00

8.00

VITORLÁZÁS

Kisöbű puska, fekvő (Záhonyi, Vári)

10.00

női 100 mell (Csépé Gabriella)

Egypár, kétpár, korm. n. kettes, női kétpár, női
egypár reményfutam

SPORTLÖVÉSZET

4x100 m gyorsváltó

8 J0

#

10.00
ÚSZÁS

9.00

női 800 m gyors (Kiss)

LOVAGLÁS

KÉZILABDA

military, tereplovaglás (Bubán, Herczegfalvy,

Brazilia-Magyarország

10.00
14.30

Barcelonai morzsák
Az olimpián részt vevő
sportolók kedvenc videofelvétele Tina Turner „Egyszerűen a legjobb" (Simply
Nem követte Lakatos, Ko- riválisától szemmel láthatóan the best) című száma, amevács és Mizsei példáját a ma- igencsak tartó magyarra. Aztán lyet Michael Jackson „Fekete
gyar ökölvívók közül ne- a b e f e j e z ő három percből vagy fehér" (Black or white)
gyedikként szorítóba lépett kevesebb lett: másodszor is című
felvétele
követ.
Bognár László. De tegyük hoz- számolt a mérkőzésvezető Legalábbis ezt a két számot
zá: nem is nagyon követhette, Bognárra, akit előtte alaposan kérik leggyakrabban a sportolók az MTV műholdas
merthogy ellenfele jobb volt.
megsorozott és a kötelekhez tévétől, amely az olimpiai
Az 54 kilós paksi bokszoló szorított a KNDK öklözője. falu lakóinak kívánságait
a badalonai csarnokban a keddi Értelmetlenné vált a folytatás, estéről estére leadja mintegy
ötödik párban mutatkozott be a döntő fölénybe került koreai 32 millió európai nézőjének.
az észak-koreai Gwang Li technikai K. O.-val győzött.
Az olimpiai toplista lelepellen, és már az első percek Megérdemelten, mert dina- lező betekintést nyújt abba,
hogy a sportolók miként
elárulták, hogy a magyar
mikusabb, végig kezdemé- vélekednek magukról és
bajnoknak nincs sok keresnyező volt, pontosabban és esélyeikről. Egy argentin
nivalója az ázsiaival szemben,
főleg hatalmasakat ütött, műugróhölgy talán attól félt,
aki egyszerű taktikát válaszhogy ugrása után soha nem
tott: ütni annyit, amennyit bír Bognárnak csak erőtlen éri el a felszínt, hiszen a
és amennyit Bognár enged válaszai voltak.
Police „Minden lélegzet, amit
Szerdán újabb magyar veszel" (Every breath you
neki.
Az első menet után 3:0-ra, a ökölvívó kezdi meg sze- take) című dalát kérte. A
kerékpárosok valószínűleg
második után pedig már 8:0-ra replését, a 81 kilós Béres igen kívánatosnak tartják
vezetett Gwang Li, miközben Zoltán vív meg kora délután a magukat, hiszen közülük egy
egyszer számolni is kellett a tanzániai Paulo Mwasellével.
iráninak a Right Said Fred
„Szexis vagyok" (I am too
sexy) című számára, egy
britnek a Shabba Ranks
„Szépfiú" (Loverman) című
clippjére esett a választása,
egy spanyol gyeplabdázó
pedig Elton John „Még talpon vagyok" (I am still stanIntenzív sportdiplomáciai lenne decemberben, s azon a ding) című felvételével nyiltevékenységet folytat Bar- kontinens hat legjobb nemzeti ván azzal akart dicsekedni,
hogy jól bírja a barcelonai
celonában a Magyar Súlye- válogatottja venne részt, a hőséget.
második előfutamát egy 12 és
He * *
melő Szövetség főtitkára. Hor- hétfős csapatokban ők is helyet
fél éves kislány nyerte, a
Kiss Judit. Időváth Ferenc az erős emebe- kapnának.
Egy hír az olimpiai faluból: magyar
eredményével nem került be a
rknek otthont adó súlyemelő
Az EK lehetséges házi- a szomáliai versenyzők órákat nyolcas döntőbe, de életkorát
éttermében,
csarnokban az MTI munka- gazdájaként elsősorban Szek- töltenek a falu
olimpiai
megállás nélkül esznek és tekintve csodálatos
társának elmondta, hogy újabb szárd jöhet szóba, de a szö- esznek. Amikor megkérdezték bemutatkozás volt. Kiss Judit
nagy világversenyt szeretne vetség annak adja majd oda a őket, hogy nem lesz-e baj a azonban mégsem a legfiatalabb
az olimpiák
Magyarországra hozni, az rendezési jogot a klubok közül, versenyeken, azt válaszolták, úszóversenyző
történetében, hiszen az 1968-as
hogy
képtelenek
ellenállni
a
1989-es budapesti világ-, s az ameyik a legjobb (értekísértésnek:
ők bizony még mexikói olimpián Puerto Rico
idén tavasszal lezajlott szek- lemszerűen a legnagyobb be- soha nem fogyasztottak ilyen egy 11 éves és 328 napos
szárdi Európa-bajnokság után. vételt garantáló) pályázattal áll „komplett"
ebédeket
és lánnyal, Liana Vicens-sel mutatkozott be.
Az esemény az Európa Kupa elő.
vacsorákat.
Kovács egy akadályon már túl van

Szekszárdon lesz
az Európa Kupa (?)

Markovits megbetegedett
Barce-

Minden valószínűség szerint a

lonából, a teniszezők házatájáról.

Noszály Sándor elleni e g y e s b e l i

Rossz

htr é r k e z e t t

Markovits László, aki az utolsó
pillanatban lépett e l ő tartalékból
olimpikonná, a katalán fővárosban

mérkőzését nem játssza le. ám a
p á r o s b a n , ha á l l a p o t a e n g e d i ,

megbetegedett, balázasodott, ami

m i n d e n k é p p e n szeretne pályára

tüdőgyulladás gyanújára utal.

lépni honfitársa oldalán.

Hőhullám a katalán fővárosban
A tikkadt olimpikonok
kedden további palackozott
vtzszállítmányokért esedeztek,
miközben Barcelonában tovább tartott a hőhullám: a városközpont egyik pontján 34
fokot mértek, míg a salakos
teniszstadion nézői szerint a
pályaszéli hőmérő higanyszála
kora délután elérte a 41 fokot.
Egy francia cég újabb 100
ládányi palackozott vizet
indított útnak, hogy oltsa az
amerikai álomkosá'rlabdázók
szomját. A sportolókat a magas
páratartalom is gyötri, miután

szobáik nem légkondicionáltak. Gorán Ivanisevic horvát teniszjátékos úgy érzi,
mintha szaunában lakna.
Sokan panaszkodnak, hogy
csak a kora hajnali lehűléskor
tudnak elaludni. Ráadásul a
levegő egyre szennyezettebb.
A városmag fölé emelkedő
hegyoldalból, ahol az usioda
van, alig-alig látszik a szmogfelhőbe burkolózó, híres Szent
Család katedrális, amely pedig
mindössze 2,5 kilométernyire

versenyt,
mivel
súlyos
Achilles-ín sérülést szenvedett az edzésen. Chechinek
jó esélyei voltak gyűrűn,
lévén a tavalyi indianapblisi
Vb-n bronzérmes lett a
szeren.
*

*

*

Alig telt el két nap az
olimpiai
úszóversenyekből,
sokan már doppinghasználattal
gyanúsítják
a
kitűnően
szereplő kínai sportolókat. A
100 méteres női gyorsúszásban
győztes
Yong
Zhuangnak
viszont nem kellett a döntő
után vizsgálatra menni, mert
nem került „kisorsolásra". A
szabályok értelmében ugyanis
az első négy helyezettből két,
az 5-8.-ból
pedig egy
sportolónak
kell
alávetnie
magát a vizsgálatnak.
Valószínű viszont, hogy előbbutóbb sor kerül kínai úszó
„kisorsolására " is.
* * *

A vártnál jóval nehezebben
vette a rajtot Boris Becker. A •
németek háromszoros wimbledoni bajnokáról köztudott,
hogy idén hullámvölgyben
van, de arra senki sem gondolt,
hogy az első fordulóbeli
ellenfele meg tudja nehezíteni
a dolgát. A 19 esztendős,
norvég Christian Ruudot
hogy jobb, ha letesz olimpiai ugyanis mindössze a 312.
álmairól. Laumann azt ter- helyen jegyzik a világvezi, hogy Barcelonából is ír ranglistán, és az ATP-tornák
a hitetlen orvosnak. Mi ta- főtábláján sem olvasható soha
gadás, a sportolónő az elején
maga sem nagyon bízott a a neve.
sikerben. Mint mondta, már
Ennek ellenére Beckernek 4
annak is örült volna, ha óra 43 perces drámai csatára
Barcelonában utolsó előtti volt szükséges ahhoz, hogy
helyezést ér el. Jó szereplésében szerinte annak is „lebírkózza" a skandináv
része volt, hogy már a fiatalembert, no meg a hőséget.
lábadozás kezdetén rendkí- Ruud már 2 : l - r e és 4:2-re
vül erőteljesen terhelték vezetett, Becker innen fordította a maga javára a legjobb
sérült lábát.
* * *
He He He
A házigazda spanyolok
Nem sikerült jogorvoslatot 32 közé lejátszott találkozót.
Az olimpiai játékok hely* * •
színein is megjelentek a hétfőn este ünnepelhették első találnia a magyar származású
Kónya
jegyüzérbandák, állítólag kettő aranyérmüket, amelyet az német súlylökőnek,
Manuel Kálmánnak,
akit a német
egyenesen Nagy-Britanniából, andalúziai Jose
Néhány perc leforgása
egy az Egyesült Államokból, Moreno szerzett az 1000 m-es atlétikai szövetség két nappal alatt háromszor dőlt meg a
egy pedig a „spanyol színeket állórajtos kerékpárversenyben. az ötkarikás játékok előtt tiltott férfi kerékpáros repülőképviseli". A rendőrség eddig Moreno szülővárosában, a el az indulástól. A salamoni verseny olimpiai rekordja,
azzal
3600 jegyet foglalt le e Cadiz mellett fekvő Chic- döntést a szövetség
csoportoktól, s mivel Spa- lanában az emberek egész éjjel indokolta, hogy nem lehetett amelyet a német Lutz
Kónyát egy előre Hasslich tartott Szöul óta
nyolországban a nem enge- tartó pezsgőzéssel és hatalmas elérni
doppingellenőrzés 10.395 mp-cel. Mivel a
délyezett jegyeladás nem szá- fiesztával ünnepelték Moreno bejelentett
sprintverseny
selejtezői
mít szabálysértésnek, a rend első helyét. Az AS című spa- céljából.
* * *
őrei más vádakat fontolgatnak nyol sportújság szerint pedig:
során az indulók egyenként
Moreno kinyitotta az „arany- Egy közelebbről meg nem vágnak neki a távnak, a
az üzérek ellen.
csapot".
nevezett spanyol versenyzőt rekord hitelesítésének nin• * *
tisztáztak a doppinggyanú alól. csen akadálya. í g y szinte
A z amerikai kosárlabdaSíiken Laumann, a kana- A sportolónál egy rutin- egymás után először a német
csapat hétfőn ugyan megszerezte második győzelmét daiak evezős világbajnoka vizsgálat alkalmával magas világbajnok Jens Fiedler
103-70 különbséggel Hor- döntős lett Barcelonában. szteroid tesztoszteron szintet (10.252), az ausztrál Nemvátország ellen, de a mér- Mindebben nem lenne semmi mutattak ki. A l f r e d o Gokőzés nagy vesztese „Magic " rendkívüli, ha a bajnoknőt yeneche, a Spanyol Olimpiai zetkközösségi Bajnok Gary
Johnson (képünkön). Az májusban súlyos lábsé- Bizottság alelnöke sajtóér- Neiwand (10.330), majd
amerikai szupersztár ugyanis rüléssel operáló német orvos tekezletén közölte, hogy a pedig a kanadai Curt
megsérült a jobb térdén. el nem tanácsolja a verseny- második vizsgálat tisztázta a Harnett (10.368) múlta felül
Chuck Daly edző szerint zéstől. Az evezősnőn öt ope- sportolót, akinek nevét nem a négy évvel ezelőtti reJohnsonnak a következő rációt hajtottak végre, mi- hozták nyilvánosságra.
kordot. Ez a három ered* * *
mérkőzést mindenképpen ki után az esseni evezős regatmény volt a legjobb a délelőtt *
kell hagynia, de az is lehet, tán egy német egységgel ütAz olimpiai tornacsarnok folyamán, míg a nőknél a
hogy három fordulón ke- között. Laumann még Ka- 15 ezer nézője közül alig- holland világbajnok Ingrid
resztül tart majd kény- nadából küldött egy magát hanem Yuri Chechi arca a
evezés közben ábrázoló legszomorúbb. Az olasz Haringa tette meg a legszerpihenője.
képeslapot a német orvos- tornász ugyanis csak a gyorsabban a 200 méteres
* * *
mért távot 11.419 mp-cel.
A 400 m-es női gyorsúszás nak, aki azt tanácsolta neki, nézőtérről figyelheti a
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A megyei I. osztály kiscsapatai jövőre nagyo(bba)k lesznek
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Előkészületi mérkőzésen

Szóregen, Ullésen, Zákányszéken Szeged SC-Orosháza 3-0 (1-0)
és Bordányban új szelek fújdogálnak
Felső Tisza-parti stadion,
200 néző. Vezette: Bánóczky
Szeged SC: Nagy - Kardos,
Wagner, Mihalace - Hurguly,
Puskás, Barna, Takó, Újvári Busi, Takács. Edző: Pataki
Tamás.
A Szegedben játszottak
még: Hegyeshalmi, Kiss,
Kovács, Csúcs, Bóka, Bozó,
Radulescu.
A felkészülés jegyében zajló
mérkőzésen a meglepően jól,
szervezetten és fegyelmezetten
játszó Orosháza gárdáját Hegyeshalmi, Busi és Bozó góljaival biztosan fektette két
vállra a Szeged SC. Az orosháziak többnyire védekeztek,
igazán gólveszélyes helyzetet
nem vezettek.
Pataki Tamás, a Szeged SC

Vezetőedzőjének véleménye
szerint csapatának játéka az
időszaknak megfelelő volt, bár
az intenzfv felkészülésnek
köszönhetően erős fáradtság
látszódott. A csütörtöki Makó
elleni edzőmeccsre már szűkített kerettel gyakorolnak, a
csapat váza addigra lassan kialakul. Erre szükség is van,
hiszen vasárnaphoz két hétre
bajnoki rajt. Két-három kérdéses pont van az összeállításban, ezeket a két hét alatt
„tisztába kell tenni".
Az ezen a meccsen alkalmazott 1-1-2-5-2-esjátékrend
tűnik legalkalmasabbnak a
jövendő bajnoki megmérettetésben is, a középpályán lesz a
fő hangsúly, itt van viszont
még tennivaló. Az eddigi

előkészületi mérkőzéseken a
többi egység megfelelő teljesítményt nyújtott.
A friss igazolásokról elmondotta, hogy tehetséges, j ó
j á t é k o s o k , akik ezeken az
edzőmérkőzéseken megfelelő
játékot nyújtottak. Legnagyobb
erősítést az MTK-tól igazolt
Kardos László (a volt válogatott játékos öccse) jelentheti. Természetesen segíteni
kell a beilleszkedőket, de ez
profi klub NB l-es célkitűzéssel, hosszú ideig nem lehet
„szociális intézet". Keményen
kell dolgozniuk, akarniuk,
rajtuk múlik minden.
PIGNICZKY JÓZSEF

A N0V0-TEL FC lépett a Postás helyébe
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

A szőregi és a bordányi focisták már tavaly is keserítették egymás életét
Úgy gondoltuk: az bizony nagy igazságtalanság lenne, ha csak a (tavalyi teljesítményük
alapján) legjobbnak tartott megyei I. osztályú
labdarúgó-csapatokról kapnának információt az
olvasók, ezért tegnap négy olyan együttes
edzőjével, játékosával, elnökével is beszélgettünk, amelyek az 1991/92-es idényben nem
remekeltek...
Szőreg, Széli János, játékos-edző: - Egyelőre
még csak ismerkedem a csapattal, amelyet az
előző szezonban elért 10. helynél lényegesen
előrébb várok. Kicsit merésznek tűnő terveink
megvalósításához (nem titkolom: a dobogóra
várom ezt a gárdát!) leigazoltuk a gólerős
Bukniczot Üllésről, Kovácsot Zákányszékről és
visszahoztuk Antalt a Szeged SC i f j ú s á g i
csapatából. Zakar még gondolkodik azon, hogy
folytassa-e pályafutását. A hfrek szerint a régiek
közül Szita Zákányszékre, Jáksó pedig a
Szegedi Dózsába tart. Az anyagi háttér
biztosítottnak látszik, a többi meg már csak
rajtunk múlik...
Üllés, Kocsis Attila, egyesületi elnök: Hárman távoztak tőlünk: He gyesi és Arany
Rúzsára, Buknicz Szőregre. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy néhány bordányi és szőregi
labdarúgóval mi is erősíteni tudunk, vagyis új
edzőnknek. Szőke Józsefnek (a megyei serdülő
válogatott korábbi trénerének) reményeink
szerint egy megfelelő képességű társaság áll
majd a rendelkezésére. Az e l f o g a d h a t ó

szerepléshez adottak a feltételek, így bízom
benne, hogy a tavalyi 14. hely után legalább
négy „egységnyit" javulunk majd.
Zákányszék, Búza Mihály, edző: - A
sportkör vezetése azt kérte tőlem, hogy viszonylag rövid idő alatt „hozzak össze" egy
stabil, megyei 1. osztályú csapatot. Ezt természetesen vállaltam, hiszen a nyáron olyan
ügyes játékosok kerültek Zákányszékre, mint az
SZVSE-s Schachinger,
a több poszton is
használható Szita, sőt az sem kizárt, hogy a
dózsás Batik is nálunk f o l y t a t j a . Akik
„elköltöztek": Kovács, Széli és Török. Persze
még alakul a csapat, szeretnénk egy-két ismert
focistát is leigazolni. Még egyszer hangsúlyozom: a célunk nem lehet más, mint a tartós
megyei I. osztályú tagság biztosítása...
Bordány, Tóth János, edző: - Az előző
bajnokságban tizedik helyen végzett együttesből
csak hét futballistát tartottunk meg, viszont
megszereztünk néhány jó nevű játékost, őze
Tápéról, Kispál a Szeged SC-től, Gallyas a
Tanárképzőtől, Vadászi és Fogas pedig a
Postástól érkezett hozzánk. A klub új elnökének, Milán Timotitynak (a helyi Astor vendéglő
főnökének) csupán annyi a kívánsága, hogy a
legjobb tfz között végezzünk. Természetesen
igyekszünk eleget tenni ennek a „szelíd
parancsnak"...
RÉTHI

- Az első csapat igaz, nem
ért el fényes eredményeket, de
a Postásban mindig kitűnő
utánpótlásnevelés folyt mondta Gerecz Elemér, aki
nagyon sokat tett azért, hogy
ne széledjen szét a Szegedi
Postás gárdája. - Eljött az idő,
hogy a tehetséges fiatalokat
beépíthetjük a csapatba,
ugyanis nagyon egészséges
szellem alakult ki: az i f j ú ságiak elfogadják az idősebb
játékosokat, mfg az idősebbek
nem féltékenyek a posztokra.
- Kezdjük onnan, hogy az
utolsó bajnoki mérkőzésen már
kiderült, hogy Postás néven
tovább nem szerepelhetnek.
- Az utolsó összecsapásunkon a törzsgárda elhatározta, hogy együtt maradunk.
Ekkor vetődött fel, hogy mi
lenne ha önálló futballklubot
alakítanánk, s a Postás j o gutódjaként a megyei 11. osztályban játszanánk.
- Kimondani nagyon egyszerű, hiszen pénz
nélkül
pusztán a jószándék kevés.
- Nagyon jól tudtuk azt,
hogy pénz kell ehhez a vállalkozáshoz. Felmértük a helyzetet. Találtunk támogatókat is
Szabó László, a Novo-Print
Nyomdaipari Tervező, Szervező és Kivitelező Gmk vezetője, Thurzó Zsolt, a Teleép
Kft. ügyvezetője, a Távközlési
Válallat és jómagam személyében. Továbbá, a felemelt

Megyei összevont serdülő és utánpótlás úszóbajnokság, Mórahalom

m pille: Nagy O. 2:48,63. 400 m gyors:
Nagy O. 5:03,27. 133 vegyes: Nagy O.
1:48,38. 4x100 vegyes: Szeged SC (Sánta
N., Nagy 0 „ Várkonyi Ágnes, Horváth
Anita) 5:31.15. 4x100 gyors: Szeged SC
(Sánta N., Nagy O., Várkonyi Ágnes,
Horváth Anita) 4:56,85.
Utánpótlás (II évesek). 100 m gyors:
Kovács Edit (Szeged SC) 1:15,17. 100 m
mell: Kókai Linda (Szeged SC) 1:36,75.
100 m hát: Szabó Anett (Csongrád)
1:30,19. 100 m pille: Nóvák Anikó
(Szentes) 1:24,87. 200 ,m gyors: Kovács
Edit (Szeged SC) 2:39,44. 200 m mell:
Császár Tímea (Szeged SC) 3:14,77. 200
m hát: Nóvák Anikó (Szentes) 3:08,12.
133 vegyes: Nóvák Anikó (Szentes)
2:00,74. 4x100 m vegyes: Szeged SC
(Tóth Ildi, Weszelovszki Éva, Kókai L„
Kovács E.). 5:52,66. 4x100 m gyors:
Szeged SC (Tóth Ildi, Weszelovszki Éva,
Kókai L„ Kovács E.) 5:21,44.
Fiúk, serdülő (15 évesek). 100 m gyors:
Ohát Csaba (Szeged SC) 1:01,94. 100 m
mell: Székely T. Gergő (Szentes) 1:17,44.
100 m hát: Pálinkó Tibor (Szeged SC)
1:10,53. 100 m pille: Ohát Csaba (Szeged
SC) 1:05,94. 200 m gyors: Ohát Csaba
(Szeged SC) 2:15,79. 200 m mell: Székely
T. Gergő (Szentes) 2:45,61. 200 m hát:

tagdíjakból szeretnénk a megélhetésünket biztosítani.
- Nem akarok
akadékoskodni, de a futballhoz pálya is
kell.
- A postaigazgatóság vezetésével tárgyaltunk ez ügyben.
Előbb azt mondták, hogy 350
ezer forintért játszhatunk a régi
pályánkon. Aztán 50 ezret
leengedtek, de ez is nevetséges. Tárgyaltunk a Tisza
Volánnal, s a Napos úti volt
salakmotoros-pályán kialakíthatunk egy labdarúgó küzdőteret, s önköltségi alapon vehetjük igénybe.
- Már egy hónap sincs a
bajnoki rajtig. Kialakult a
csapat?

- Sajnos Vadászi és Fogas a
Bordányhoz, Tímár pedig a
Zákányszékhez igazolt. Kaszab
és Juhász pedig Mihálytelekre
tart, de mi szeretnénk ezt a
szándékot megváltoztatni.
Viszont, a Szeged SC volt
ifjúsági játékosai közül néhányan nálunk akarják folytatni. Az edzői poszt sincs
betöltve, erről most tárgyalunk
Kürtösi Lászlóval. A serdülőkkel és az ifjúságiakkal Arató
Tamás és Kiss Ferenc fogalalkozik társadalmi munkában.
Két törzsszurkolónk, Fehér
István, Sziveri Péter pedig
elvállalta, hogy rendbentartja a
szerelést és a pályát. Egyébként, augusztus 6-án 17 órakor
várjuk a Szegedi Postás volt
labdarúgóit a Napos úti sporttelepre.
Bár kimondták rá a végső
szót, de a közösség, a labdarúgás szeretete, néhány ember önzetlensége megmentett
egy nem nagy múltú, de az
utánpótásnevelésben Szegeden
mindig élen j á r ó labadrúgócsapatot. Egy lelkes négyes
- Thurzó Zsolt, Szabó László,
Kancsó Gábor, Gerecz Elemér
- lerakta egy új labdarúgóklub
alapjait. Érdemes lesz ezután a
NOVO-TEL FC szereplésére
figyelni!
SÜLI JÓZSEF

Toborzó

Szegedi és szentesi sikerek
Az idén Mórahalom város önkormányzata adott otthont az összevont
serdülő és utánpótlás megyei úszóbajnokságnak. A feszttett víztükrű, 33,3 m-es
medencében színvonalas küzdelmekben
dőltek el a helyezések. A lelkes szervezők
és támogatók révén valamennyi résztvevőt
vendégül tudták látni a verseny után, a
győztesek pedig kedves ajándékokat kaphattak.
Az összetett pontversenyt és az azzal
járó gyönyörű serleget, a polgármesteri
hivatal ajándékát, nagy küzdelemben a
Szeged SC nyerte minimális különbséggel
a Szentesi SC előtt. Harmadik a vásárhelyi
Hőd Úszó SE, negyedik a csongrádi Tisza
Bútor SE, ötödik pedig a Makó lett.
A legeredményesebb úszóknak járó
tiszteletdfjakat a serdülőknél a szegedi
Ohát Csaba és Nagy Olga, az utánpótlás
korúaknái a szentesi Bárányi Péter és
Nóvák Anikó nyerték. Eredmények (nyertesek):
Lányok, serdülő (13 évesek). 100 m
gyors: Nagy Olga (Szeged SC) 1:07,84.
M00 m mell:' Nagy Olga 1:28,19. 100 m
hát: Sánta Nóra (Szeged SC) 1:17,43. 100
m pille: Nagy O. 1:18,64. 200 m gyors:
Nagy O. 2:27,04. 200 m mell: Nagy O.
3:06,07. 200 m hát: Sánta N.: 2:47,54. 200

Megszűnt egy
labdarúgócsapat,
de ugyanakkor alakult
egy focicsapat. Ez a fura
helyzet, azt hiszem, ma nem
is annyira egyedi. Szegeden
az történt, hogy a Postás
megyei II. osztályban játszó
együttesét a bázis határozott
nyomására a klub
megszüntette.
A postaigazgatóság már
tavaly kimondta a végitéletet
a serdülőgárdára, de akkor
Gerecz Elemér támogatására
„megkegyelmezett"
a gyerekeknek.

Pap Zoltán (Szeged SC) 2:33,44. 200 m
pille:- Kádár Róbert (Szentes) 2:25,41. 133
vegyes: Pálinkó Tibor (Szeged SC)
1:35,50. 400 m gyors: Ohát Csaba (Szeged
SC) 4:47,87. 4x100 m gyors: Szeged SC
(Ohát, Pálinkó, Popovics Gábor, Papp
Endre) 4:22,57. 4x100 m vegyes: Szeged
SC (Pap Z„ Popovics, Ohát, Pálinkó)
4:46,24.
Fiúk, utánpótlás (13 évesek). 100 m
gyors: Bárányi Péter (Szentes) 1:06,81.
100 m mell: Kósa Zsolt (Szentes) 1:25,07.
100 m hát: Paku Zoltán (Hód ÚSE)
1:1 1,59. 100 m pille: Soós István
(Szentes) 1:15,91. 200 m gyors: Bárányi
Péter (Szentes) 2:23,69. 200 m mell: Kósa
Zsolt (Szentes) 2:56,60. 200 m hát: Paku
Zoltán (Hód ÚSE) 2:36,94. 200 m pille:
Bárányi Péter (Szentes) 2:38,26. 400 m
gyors: Bárányi P. (Szentes) 4:58,62. 133
vegyes: Bárányi Péter (Szentes) 1:42,60.
4x100 m vegyes: Hód ÚSE (Paku, Kérdő,
Varga, Szabó) 5:03,02. 4x100 m gyors:
Szentes (Gwiazdovszki, Soós, Kozma,
Bárányi) 4:32,50.
Az összesített
pontversenyben:
1.
Szeged SC 868, 2. Szentes 822, 3. Hód
Úszó SE 414, 4. Csongrád 118, 5. Makó
48 ponttal.
DR.E. A.

A Szeged SC labdarúgó-szakosztálya július 30-án, csütörtökön
16 órától a Felső Tisza-parti stadionban toborzót tart az 1977.
augusztus elseje után született fiatalok részére. A szervezők
kérése, hogy a jelentkezők sportfelszerelést (tornacipőt) vigyenek
magukkal.

„100 órás tekergés"
Az elmúlt napokban „100
óra tekergés" elnevezéssel
kerékpáros csillagtúrát rendeztek Egerben, melyen Feczisin
János is rajthoz állt. Az

eseményen a szegedi versenyző a győztestől néhány
kilométerrel

elmaradva

a

második helyen végzett.

Szalonremi az élen
Nem fárasztották egymást az omszki kollégák, a küzdelemnek
még a látszatát is sikerült elkerülniük az első asztalon, a Fesztivál
Kupa harmadik fordulójában. Csala Imrének viszont sikerült
legyőznie ifj. Szölősit, így egyedül százszázalékos a mezőnyben.
Következik a 2410-es Eismont sötéttel. Eredmények: A
Csala-ijf. Szöllősi, a Karpov-Veres, a Rausz-dr. Berecz, a Bagonyai-Csizmadia, a Szűcs-Somló, a Csikós-Zakariás F. és a Tamás-Boda játszmákban világos, mtg a Papp-Bezebora, a
Fodor-Bajusz, a Götz-Barát és a Farkas-Kovács partikban sötét
nyert. Döntetlen lett a Zemerov-Eismont, a Blázsik-Bezdán és a
Zakariás D.-Haas játszma.
Az élmezőny: Csala 3, Bezebora, Eismont, Karpov, Rausz,
Zemerov 2,5-2,5.

oli)
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„Magyar versenyes" kapitalizmus

Hőstett kijátszani
a szabályokat?
Gazdaságról és etikáról beszélgetve a változások kezdetén
dr. F a r k a s Beátával

Attila T . . 4 -

r99á]
1 .

2 .

2 .

1 .

A

része abból is fakad, hogy
végül is egy lehetetlenséget
próbálunk; felhalmozott magántőke nélkül kisérlünk meg
magántőkés gazdaságot csinálni. Ennek során elvárható lenne ugyan, hogy az emberek érdekeiket másokra is tekintettel
lévőn érvényesítsék, de azon
sem lehet csodálkozni, ha mindenféle trükkökkel próbálkoznak. Ki kell várni, hogy a játékszabályok kikristályosodjanak, ám ez nem zárja ki azt,
hogy közben minduntalan figyelmeztessük magunkat, az
üzleti világot, hogy ez azért nem
egy biztos kimenetelű játszma.
(Folytatás a II. oldalon.)
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Szegedi Ruhagyár
DELRÖVIKÖT

...vállalat toplistáját készítette el a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatósága. A létszám és az árbevétel alapján
összeállított szegedi toplista dobogósai között javarészt szolgáltató vállalatokat, kereskedelmi cégeket találhatunk, de már
felkéredzkedett a dobogóra néhány kft. és részvénytársaság is. A gazdasági versenyfutás mezőnyének szereplőiről szóló
írásunkat gazdasági mellékletünk III. oldalán olvashatják.

Még az Öböl-háború legeslegelején, amikor meséltek, hogy a tengeren túl éppen a maffia az,
nyugtatgattak bennünket, hogy terror-cselekmény-amely komoly tőkével vesz részt a filmgyártásban,
től nem kell tartanunk, mert hathatós biztonsági s előszeretettel forgatnak a „keresztapákról" szóintézkedéseket vezettek be országszerte, kocsiba ló mozit. Egyrészt mert az üzlet az üzlet, a bandavágtuk magunkat kollegámmal és megpróbáltunkvezérekről szóló filmek pedig ma is kasszasikerbeosonni egy „hadászatilag" fontos szegedi nek számítanak odakinn. Másrészt azért is kifizeüzembe. Mit mondjak, kiválóan sikerült a tődő ilyenfilmeketforgatni, hogy lássa a pórnép,
manőver: a kapuban ugyan Móra néni megállítottmilyen kegyetlen is tud lenni egy-egy maffiavezér,
bennünket, de miután határozottan kerestük a hátha kevesebb engedetlent kell lelőni a New
telep vezetőjét, szó nélkül felnyitotta sorompót, s York-i utcákon. Talán a spray is megteszi, amivel
mi mentünk, ahová akartunk. Csak később, a lefújják, belakozzák a valóságot: tessék csak nézbiztonsági szolgálat vezetőjétől tuHtuk meg, a ni, ilyenek vagyunk mi, jobb ha óvakodnak tőlünk!
kapuban posztoló idős asszony, legfeljebb
A maffiózóknak is megvan a maguk lélektana,
Chemotox-szal fujhatott volna le bennünket.
akárcsak a gazdaságnak. Bár ismerve a hazai
Egy vasárnap délelőtti rádióműsorról jutott vállalkozásokat, maffia vezérekért nem is kell a
éppen eszembe a spray. A budapesti Rádió Taxi tengeren túlra utazni. Spray-ért sem. Az egyik
vezetője - visszaidézve a taxisblokádot - azért furfangos szegedi vállalkozó ugyanis olyan
szabadkozott, hogy félreismerték őket, amikor azt üzletet nyitott, ahol amolyan mágikus árukat
állították utólag, hogy a taxisoknál fegyverek forgalamaz. Az egyik spray-n szép barna alapon
voltak kint a gazdasági blokád ideje alatt. Legfel-egy gömbölyded hátsó fertály látható: a dobozba
jebb gáz spray-vel szerelkeztek fel a jámbor jár- zárt „illatot" gondolom el tudják ezekután
művezetők. Na de ki az a bolond taxis, aki manap-képzelni -flakononként ötszázért!.
Vajon mit akart üzenni a bohókás feltaláló? Es
ság ilyen „fegyver" nélkül mászkál az éjszakában? A gazdasági vezetés csak nem gondolhatta kit, vagy mit kellene lefújni a spray-vel?
azt, hogy elég a hatalmat lespray-zni, ahhoz,
hogy összeomoljon a magyar gazdaság!
(AfTD
Micsoda képmutatás! - ámultam magamban a
minap, amikor amerikában járt ismerősök arról

óli)
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adjunktusával azt állapítottuk meg a Délmagyarországban,
hogy „Sok jel mutat a szabadversenyes kapitalizmus
legrosszabb pillanataira". Kevesbedtek vagy szaporodtak-e
ezek a nemkívánatos jelek, merre és hogyan tart most nálunk
az átalakulás? Erről váltottunk szót a szegedi egyetem
gazdaságetikával foglalkozó szakemberével.
- Milyen irányt vett három
év alatt a „magyarversenyes"
kapitalizmus?
- Ha körülnézünk a környezetünkben azt tapasztaljuk,
hogy nem túl sokat kristályosodtak a szabályrendszerek.
De ezt nagyon nagy naivitás is
lenne elvárni, ebben a változási folyamatban generációs
időtávok vannak, a felzárkózás
nem zajlik le egy-két év alatt.
Nincs minta sem. Történelmileg kipróbálatlan, hogy egy
olyan rendszerből, mint a
miénk volt hogyan lehet a
fejlett piacgazdasághoz eljutni.
A mostani manipulációk például a bankcsődök - egy

A húsz szegedi legnagyobb...

Farmerszövetség
lowában

Magyar kereskedelmi napok
Ungváron
Nincsenek

kerítések

Magyar kereskedelmi napok néven kiállítást és vásárt szervez
augusztus 26-a és 30-a között Ungváron a Magyar Gazdasági
Kamara a Privát Profittal közösen. A szervezők úgy vélik, hogy
A postás nemcsak hozza a sokan szeretnének nyitni a Szovjetunió utódállamai felé, és ezt az
levelet a farmernek, hanem igényt igyekeznek kielégíteni a kiállítással és rendezvénysorozaviszi is. Ha áll a zászló a ttal.
A kereskedelmi napokat elsősorban a kis- és középvállalkozói
postaládán, azt jelenti, nem árt,
cikkekkel,
ha belenéz, mert vinnivalója is réteg számára tervezik, akik főként fogyasztási
kozmetikai
vegyiárukkal,
híradástechnikai
berendezésekkel
és
van. Ilyen egyszerű és jólszerfelszerelésekkel,
mezőgazdasági
kisgépekkel,
ruházati
tervezett az élet Amerikában mékekkel és egyéb közszükségleti cikkekkel jelentkeznek a váderül ki Bagi Ádámnak, a
sáron. S miután mód lesz arra, hogy a magyar vállalkozók
Csongrád Megyei Agrárkamegismerjék a helyi vevők igényeit, sikeresen bemutatkozzanak,
mara ügyvezető igazgatójának
rövidesen kiépülhet egy új felvevőpiac. A kiállításon bemutatott
beszámolójából. Mint ahogy az termékeket egyébként - az élelmiszerek kivételével - a magyar
ottani érdekképviselet, a vállalkozók árusíthatják is az ungvári kereskedelmi napokon.
farmerszövetség munkája is
A kiállítással és vásárral egyidejűleg augusztus 27-én és 28-án
sokkal egyszerűbb, hiszen üzletember-találkozót is rendeznek a szervezők. A bemutatkoerős, egészséges társadalmi záshoz orosz nyelvű, illetve ukrán katalógust, tájékoztatókat is
alapokon nyugszik. (Interjúnk készítenek. A tervek szerint az ungvári magyar hetet a jövőben az
a II. oldalon.)
ideihez hasonlóan minden év augusztusában rendezik meg.

Vállalkozásaihoz
legkedvezőbb kamatfeltételekkel
biztosítunk hitelt.
OTP

Bank,

mint

mindig
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Elgurult az aranyforint?

Ez is „Amerika": magyar ménes, kerítés nélkül

Farmerszövetség

Iowában

kabátért három vagy négy malacot is lehetett kapni. Nagy értéknek minősült ekkor az
arany, az ezüst, a szőrme, a

befejeződését követően, igen
siralmas helyzetünkben egyre
nőttek az árak, és mind magasabb címletű papírpénzeket bocsátottak ki. Fedezete azonban
szinte semmi sem volt, és alig
lehetett követni az egyre növekedő nullákat a papírpénzeken. Elharapódzott a cserekereskedelem, amikor egy jó bőr-

értékek vándoroltak az ún.
„élelmiszerbázisokra". Érthető
is, hiszen 1945. május l-jén 1
kg vaj 500 pengőbe került.
Ugyanakkor' egy év múltán
ezekért az élelmiszerekért már
milliókat kellett fizetni, majd
ugyanazon év júniusában egy
kg kenyérért 5,8 milliárd pen-

ft

Nincsenek kerítések
Iowa kicsit más, mint az USA többi állama - meséli Bagi Ádám,
a Csongrád Megyei Agrárkamara ügyvezető igazgatója, ( ő is tagja volt annak
a tíztagú delegációnak, amely a Magyar Agrárkamara és az ottani Farmerszövetség közötti
kapcsolatokat fűzte szorosabbra, s amelynek a tapasztalataival kapcsolatban
már megszólaltattuk Szarvas Pált, a Szentesi Felszabadulás Tsz elnökét.)
Iowában ugyanis az emberek közötti kapcsolat a bizalomra épül. Ennek jegyében
nem zárják be a házak ajtaját, ha elmennek otthonról, s benne hagyják a slusszkulcsot
a parkoló gépkocsikban. Mi természetesen itthonról nem így képzeljük Amerikát,
de föltehetően nem is ez a kép a jellemző.

- A Magyar Agrárkamara
csak a rendszerváltás óta létezik. Milyen módszereket képes
átvenni jóval idősebb társától?
- Az életkorban mellesleg nincsenek akkora
különbségek, mint ahogy gondolnánk - válaszolja az ügyvezető igazgató. - Az lowai Farmerszövetség mindössze huszönöt esztendős.
Oktatási klubként jött létre minden megyében
(country-ban), Iowában összesen száz ilyen
szervezetet számolnak, 150 ezer taggal. Módszerekben van mit átvennünk, de ehhez a társadalomnak is alakulni kellene. Attól ugyanis mi
még messze vagyunk, hogy valaki kitüntetésnek
érezze, ha társadalmi tisztségviselésre kérik föl.
Iowában az üzleti életben is felértékelődik az az
ember, aki például a Farmerszövetségben tevékenykedik, hiszen ebből is látszik, hogy megbízható.
- Hogyan alakltja ki a Farmerszövetség a
maga agrárpolitikáját?
- Az USÁ-ban 4 millió tagot számlál a
szövetség, amikor pedig kongresszust tartanak a
farmerek, egy country-t egy delegátus képvisel.
Az agrárpolitika a tagok véleményére épül.
Úgy, hogy a tagoktól összeszedik a javaslatokat
- ezt megkönnyítik az. olyan apróságok, mint a
telefon, amelyet hetven évvel ezelőtt szereltek
be a farmokra - , s amikor ezek alapján összeáll
az anyag, azt kérdőívek formájában visszaküldik a gazdálkodóknak. így még egyszer meggyőződhetnek róla, hogy jól gondolkodtak-e.

A vesztett második világháború után az emberek leginkább annak örülhettek, hogy
életben maradtak. Az egyre
növekvő infláció az anyagiaknál .is nagyobb erkölcsi
rombolást végzett a tömegekben. De ezen is a gazdagok
nyertek, és a szegények még a
szegényeknél is szegényebbé
lettek.
A korábbi összeomlás az
első világháborút követően
következett be. Az OsztrákMagyar Bank is recsegni kezdett eresztékeiben, és 1920-ban.
megalakult a Magyar Királyi
Állami Jegyintézet. A Magyar
Nemzeti Bankot az előbbiek
utódjaként 1924-ben hozták
létre. Ekkor, a szegedi fiók
élére Pavlovits István került,
majd olyan jeles bankemberek
a későbbiekben, mint Baráti
Tibor.
»
világháború

- Van-e kézzelfogható eredménye a Farmerszövetség munkálkodásának?
- Hogyne, hiszen a törvényhozási bizottságok tagjai rendszeresen találkoznak a Farmerszövetség vezetőivel. Amely ráadásul fizetett
lobbystákat is fönntart a Fehér Házban. Amikor
ott tarttózkodtunk, éppen kongresszust tartott a
Farm Bureau (a Farmerszövetség) Iowában,
amelyen megjelent a kormányzó is. A találkozó
légkörén érezni lehetett, hogy a kormányzó fontosnak tartja a farmerekkel való találkozást.
Mellesleg ennek a konferenciának a hangulata
egy magyar számára teljesen szokatlan volt,
mint egy showműsorban, le-föl járkált a kormányzó a sorok között, úgy válaszolt a kérdésekre, s a menetrendet időnként rockzene, s
tíz-tizenöt perces torna szakította meg.
- Mit nyújt ez a szövetség az ottani gazdálkodóknak?
- Évi átlagos 40 dolláros tagdíjért ingyen
küldi a hetilapot, valamint ad egy vagyon-, egy
öregségi és egy betegbiztosítást. Emellett
informálja a tagságot, s a kapcsolatok, valalmint
a lobbysták révén eléri, hogy a farmerek politikai erőnek érezhessék magukat.
lowából egyébként csereküldöttség érkezik
hamarosan, augusztus közepén Csongrád megyébe, amelynek programjáról majd beszámolunk lapunkban.
Fekete Klára
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- De igen. Bár az igazán
nagy, jóhtrű cégek hozzák a
saját világpiaci normáikat.
Csak még nem túl sokan. Abban lehet azért bízni, hogy idővel, ha mi tudjuk stabilizálni a
belső viszonyainkat több ilyen
komoly cég jön be hozzánk.
Stabilizálásra van remény. Különösen a fiatal generáció tud
rugalmasan alkalmazkodni az
új követelményekhez. S azért a
nyugati követelményeket sem
kell misztifikálni: egyszerűen
azt jelentik, hogy a dolgok
működjenek, arra lehessen
őket használni, amire készültek. A más, a sikeresebb szisztémát kellene megtanulnunk. A
gyakorlathoz
való
dinamikusabb alkalmazkodást.
- Az alkalmazkodást a törvényi szabályozás „hézagai" is
nehezítik...
- Ez kétségtelen. Másrészt
viszont a vállalkozások szabályozatlanságai okot, jogot adnak problémaelhárításra is. Lehetővé teszik azt, hogy bizonyos érdekkonfliktusokkal járó
döntéseket, változtatásokat ne
vállaljunk fel. S ez késlelteti a
privatizációt, pedig azt éppenhogy gyorsítani kellene. Mert
az alapvető, hogy a tulajdon-
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zalékát tette ki a háború előttinek. A beszolgáltatási rendszer óriási fék volt a haladás
szekerén. A jegyrendszer véglegesen csak 1951 végén szűnt
meg.
Hát ennyit a forintról...
Bátyai Jenő

Nyári pangás

A mezőgazdasági rendeltetésű külterületi földek használóira, állampolgárságtól függetlenül, adófizetési kötelezettséget tr elő 1992. január 1jétől a törvény (1991/LXXIX.).
Mint az APEH Sajtóirodájának
ezzel kapcsolatos kedden MTIhez eljuttatott közleménye
rámutat, ez nem tévesztendő
össze a belterületen lévő mezőgazdasági művelés alatt álló
földek adózásával, ami a helyi
adókról szóló törvénynek a telekadózásra vonatkozó szabályai szerint történhet.
A használati jog fennállása
önmagában adófizetési kötelezettséget teremt. Az év közbeni
változás csak a következő adóévben vehető figyelembe.
Az adófizetési kötelezettség
az ország területén 6000 négyzetmétert összesen meghaladó
földterület használójára vonatkozik. A földadót önadózással
kell kiszámítani és évente két
részletben, augusztus 15-éig,
illetve november 15-éig kifizetni az MNB 232-90107-6802
földadóbevételi számlára,
illetve az OTP 548-168020
földadókezelési számlára.

Az 1992. július 20-24-ig tartó tőzsdei héten meglehetősen
alacsony forgalmat regisztráltak. Kivétel ez alól
csak a hét vége volt. Ekkor kicsit megélénkült
az értékpapírpiac, köszönhetően a Fotex papírjának
és az újonnan bevezetett kincstárjegyeknek.

Hőstett kijátszani a szabályokat?
magatartásminta rögződött,
ami ellen nehéz küzdeni. Nálunk például majdhogynem
hőstett a mindenkori állami
szabályozást kijátszani.
- Az itteni miliőn vajon
mennyit változtathatnak külföldi gazdasági partnereink? Úgy
tűnik, „segíteni rajtunk" első
hullámban nem grállovagok
jöttek, hanem szerencse- és
rablólovagok...
- Nehéz lenne megjósolni,
alkalmazkodnak az itteni helyzethez vagy egy pozitív, fejlettebb irányba mozdítják el a
gazdaságunkat. Ez persze rajtunk is múlik. Ha mi például a
környezetvédelmi szabályainkat úgy hozzuk meg, hogy
hagyjuk magunkat kihasználni,
nem fognak egyenrangú partnernek tekinteni bennünket,
hanem a fejlődő országokhoz
hasonlónak. Célszerű lenne
egyébként sokkal jobban figyelni arra, a fejlődő országok
mitől váltak kiszolgáltatottakká, hogy ezt elkerüljük.
- Valamiféle szabad préda
gondolkodásmódot nem indikálunk-e saját viselkedésünkkel. az etikátlanságainkkal, a
tisztességtelen harácsolásainkkal is ?
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gőt kért a pék délelőtt, de délután már jóval többet.
A forint megjelenése ugyan
nem egy csapásra, de megváltoztatta a fizetési morált, és
mindenki által elfogadott fizetési eszközzé vált. Az új forintot nagymértékben megerősítette az a tény, hogy 1946.
augusztus 6-án hazaérkezett
Németországból a Nyugatra
hurcolt aranykészletünkből 32
tonna.
Az új pénz, az aranyforint
megszületéséhez adott volt az
aranyalap, és 1 kg színarany
egyenlő volt 13 ezer 176,97 forinttal. Ez egyben azt is jelentette, hogy egy forint 0,076
gramm sárga nemesfémmel
volt egyenértékű. Akkor 1
dollárért 11,70 forintot kellett
adni. És most?
Az új forinttal a nagy tervek
azonban nem valósultak meg.
A mezőgazdasági termelés
roíír 1048-han is csak 80 szá-

Adóznak
a külterületi földek

„Magyar versenyes" kapitalizmus

(Folytatás az 1. oldalról)
- Esetleg egy erőteljes korrupcióval együttélő gazdaság
is kifejlődhet? Vannak ennek
jelei?
- Sajnos, igen. Figyelmeztető jelek például a vendéglátóipari egységeknél a „védelmi" zsarolások, a különböző
összefonódások a bankvilág és
az üzleti, a vállalkozói, a reálszférák, az ipari szolgáltató
vállalatok között. Ez mindmind táptalaja lehet annak,
hogy Magyarországon ne egy
északi tipusú, világos szabályrendszer szerint, az állampolgárok jogait, autonómiáját tiszteletben tartó rendszer jöjjön
létre, hanem egy formálisan kiterjedt, de mégis gyönge állam,
amelyiket áthat a gazdasági
élet korrupciója.
- Mit lehetne ez. ellen tenni?
- Igazából nagyon nehéz
erre válaszolni, mert nem tudom, hogy mennyiben van a
történelem az uralmunk alatt.
Nyilvánvalóan ha az állam, a
vezetés arra törekszik, hogy
világos szabályrendszereket
fogalmazzon meg és azokat
meg is követeli, az valami.
Másrészt a társadalomban az
elmúlt kb. tíz évben sok olyan

Koromnál fogva emlékszem
a pengő végnapjaira.
Borzasztó állapotok voltak.
Tojásban fizettem
gimnáziumi ösztöndíjamat,
és jóval többet,
mint a reformátusok,
mert én nem tartoztam
a fenntartó feletkezethez.
Tojásért vettem a Drótkefét
(jó szatirikus lap volt)
és a Kis Újságot,
mert szüleim mindig
kisemberek voltak.
Az új és aranyforint
megszü letésekor
(1946. aug. 1.) 400 ezer
kvadrillió pengőért lehetett
egy forintot kapni.

viszonyokban valamiféle rend
legyen, hiszen anélkül egy gazdaság nem működhet normálisan, az elemi erkölcsi normáknak megfelelően.
- S mi hogyan állunk most a
gazdasági erkölcsi normákkal?
- Alapvetően még nem változtak, dehát ez nem is csodálható. A versenyhelyzetnek
azonban már vannak érzékelhető jó hatásai, például a
kiskereskedelemben változott a
hozzáállás, a magatartás, a
felelősségérzet. Ahol viszont
még amorf a gazdasági környezet, ott nemigen várhatunk
változást. Ahhoz, hogy az emberben magatartásszabályok
rögzüljenek egy szilárd,
kiforrott intézményrendszerre
van szükség. És hosszú begyakorlásra. Az emberi tényezők megváltoztatása egy
generáció kérdése. A gazdaságban is igaz a fizikáról
szóló bölcsesség, miszerint a
régi nézetek nem úgy halnak
ki, hogy képviselőik belátják a
tévedésüket, megtérnek, hanem jön egy új generáció,
amelynek már eszébe sem jut a
régit képviselni.
Szabó Magdolna

Az elmúlt hét csütörtökjén
egyetlen kontraktusban 50 ezer
részvény cserélt gazdát 280forintos árfolyamon. Ez négy forinttal alacsonyabb volt, mint
az előző nap elért átlagárfolyam, de ekkora volumenű üzletnél ez szinte törvényszerű. A
nagy üzlethez a vásárlási kedvet az hozta meg, hogy elkezdődött a Fotex részvényeinek a
New York OTC piacon történő
forgalmazása. A kereskedelem
az ADR papírokon keresztül
bonyolódik. Jelenleg 5 részvényért kapható egy ADR szelvény. Tudni kell azt, hogy ez
az első közép-kelet-európai
értékpapír az amerikai tőzsdén.
A részvények árfolyamáról
még meglehetősen korai vojna
beszélni, mert a valódi kereskedelem kialakulásához még
legalább 2-3 hétre van szükség. A bevezetés jelentősége
az, hogy egy igazán likvid piac
szereplőjévé vált a papír, így
sokkal könnyebben végrehajtható egy esetleges tőkeemelés.
A közgazdászok által a közeli
jövőre jósolt amerikai gazdasági fellendülés is pozitívan
hathat ki a magyarországi Fotex árfolyamra.
Mint már megszokhattuk, az
elmúlt hetekben ismét elég sok
kötésben szerepeltek az IBUSZ
részvényei. Árfolyama egész
hét folyamáfrfolyamatos emelkedésen ment keresztül annak
következtében, hogy az ÁVÜ
által kijelölt határidő a kárpótlási jegy-részvény csere végrehajtására lejárt. Az alacsony ár
mellett egyre több vásárló jelent meg és evvel párhuzamosan elfogytak az eladók,
ezért törvényszerű volt az árak

emelkedése.
A részvények
opciós piaca is ezt a tendenciát
mutatja. Jelenleg az ár 2800
forint alatt található, de év
végi határidőre
csak 3100
forintos áron 100-150 opciós
díj mellett volt megköthető. Az
elkövetkező hetekben árfolyamesés csak akkor várható,
ha az ÁVÜ meghosszabbítja a
cserére kijelölt időt.
A héten bevezetésre került
két újonnan kibocsájtott kincstárjegy is. Az egyik a 180 napos diszkont kincstárjegy VII.
sorozata, mfg a másik egy teljesen új konstrukciójú értékpapír, amely 360 napos lejárattal
rendelkezik.
Mindkét papfr
rendkívül jól debütált az első
két napon, mint az várható
volt. Pozitívan hat ezekre a
papírokra a bankbotrányok híre
is, mert ezek állami garanciával rendelkeznek, fgy a
befektetők biztonságban érezhetik pénzüket. A bankbotrányok pozitív irányban is befolyásolhatják a tőzsdét és elsősorban az állami garanciával
rendelkező papírokat. A legkedvezőbb az lenne, ha a részvények iránti kereslet növekedne meg, de amíg viszonylag magas az infláció és a gazdaság rossz teljesítményt nyújt,
nem valószínű ennek bekövetkezése. A befektetési alapok
megjelenésével némi élénkülés
várható, ugyanis a törvényben
meghatározott mértékig rendelkezniük kell likvid eszközökkel is. Ezidáig csak a CA
Befektetési Alap szerepel a
parketten és egyre magasabb
árfolyamon kerül forgalomba.
A közeljövőben több alap bevezetése is várható.

A Mahart csatornája
Élénk az érdeklődés a Mahart Duna-Majna-Rajna csatorna
szállítási kapacitása iránt. A szeptemberben megnyíló vízi útra
ugyanis már több cég jelezte szállfitatási igényeit a vállalatnál tájékoztatta az MTI-t Koszonics László, a Mahart főosztályvezetője. Nehéz azonban megbecsülni a későbbi, ténylegesen fellépő igények nagyságát. Az egész csatomára tervezett, évenkénti
15-20 millió tonna árunak 70 százaléka várhatóan a német belforgalomban jelentkezik majd. A szakember szerint a nemzetközi
forgalom ennél jóval kisebb mértékű lesz. Ebből a Mahart részesedése több év alatt fut fel, nagymértékben a német-magyar
kereskedelmi kapcsolatok alakulásától függően. Azonban az éves
várható, 30-50 ezer tonnás magyar igényt a cég ki tudja majd
elégíteni.

SZERDA, 1 9 9 2 . JÚL. 2 9 .

egijzMmí

A SZÉF francia vendége: Laurence Rantard
Mivel Laurence a bresti
egyetem élelmiszeripari főiskolai karán tanul, szinte magától értetődött - no meg részük volt benne a Szeged-Finistere megyei kapcsolatoknak
is - , hogy a KÉE Szegedi
Élelmiszeripari Főiskolai Karának vendégszeretetét, s a kényelmes Mars téri vendégszobát élvezze.
- Mi a célja a magyarországi tanulmányútnak?
- Hazaérkezésem után
dolgozatot írok, amelynek témája a francia és a magyar
élelmiszeripari technológiák és
a termékek közötti különbség válaszolja a negyedéves egyetemista. - Mielőtt Magyarországra utaztam, hasonló üzemeket látogattam
végig
odahaza. Arra számítottam,
hogy itt alacsonyabb színvonallal találom magam szembe.
Nos, helyette az a tapasztal a t o m hnpv nincs akkora kü*

Kevés a sajt

Kéthónapos magyarországi ösztöndíjat nyert meg
Laurence Rantard, a Finistere megyei Brest város
egyetemének 27 éves hallgatója. Persze, a Kulturális
és Közoktatási Minisztérium támogatása mit sem ért volna,
ha a szervezők nem találják meg a hölgy számára azt
a helyet, ahol a legeredményesebben tölthet el hatvan napot.
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lönbség se a technológiában, se
a termékek minőségében. Szerintem külföldi tőkebevonással
könnyedén utol lehetne érni a
franciákat.
- Az élelmiszerek minőségét
is vizsgáltad?
- Természetesen a termékek
mikrobiológiai elemzése is
feladatom volt. Használhattam
a főiskola eszközeit, amiért
nagyon hálás vagyok a főiskola tudományos főigazgatól^slyettesének, dr. Berek Imrének, s az általa vezetett élelmiszeripari mikrobibiológia és
biotechnológia tanszéknek. Az
intézmény fölszereltsége meg-

Laurence Rantard:
„Külföldi tőkebevonással könnyen utói lehetne émi a franciákat"

Külkereskedelmi prognózis

Nőtt a német export
- csökken a behozatal
Egyre nyilvánvalóbb, hogy külkereskedelmünkben
az előrejelzett 300-500 millió dolláros passzívumnak
lényegesen kedvezőbb szaldó és az importban is jóval
alacsonyabb forgalmi szint alakul ki az év végére állapítja meg a Pénzügyminisztérium napokban közzétett
tájékoztatója az 1992. évi gazdasági folyamatokról.
A tájékoztatót a PM munkatársai az áprilisi-májusi
makrogazdasági adatok alapján állították össze.
A tájékoztató szerint az
export értéke az idei év első öt
hónapjában összesen 4,1 milliárd dollár volt, ami 14 százalékkal magasabb szintet jelentK
mint 1991-ben az első öt hónapban elért konvertibilis bevétel. Az import 3,5 milliárd
dollár volt, ami viszont 20 százalékkal kevesebb, mint az előző évi hasonló időszakban
mért konvertibilis kifizetés.
Az export bővülésének üteme május végére mérséklődött,
sőt ezen belül a májusi kivitel
még kevesebb is volt a tavaly
május hónapban mértnél. A
visszaesés azonban egyrészt
kedvező szerkezeti változásokat is takar, például csökkent
az anyagexport értéke, másrészt viszont a május végi
csökkenés csak átmeneti jellegű az exportban, hiszen főként
amiatt következett be, mert «
jelentős tételt elérő élelmiszerkivitel az idén jobban koncentrálódott az év első hónapjaira,
mint az elmúlt évben.
Az áruforgalmi mérleg
aktívuma - miután az import
májusban valamivel nagyobb
volt, mint az export - az április
végi mértékben képest valamelyest csökkent - 634 millióról 588 millió dollárra mérséklődött. Tavaly 400 millió
dolláros passzívum alakult ki
május végére a külkereskedelemben. tehát a szaldó közel egymilliárd dollárral jobb
volt május végén, mint tavaly.
Ez részben az export bővülésével, részben az import tekintélyes csökkenésével összefüggésben alakult ki. Április végén a folyó fizetési mérleg árudeviza egyenlege 619 millió

dollárt ért el, mely csaknem
megegyezett a vámstatisztikai
szaldóval, amely 639 millió
dollár volt. Már május végére
az idegenforgalmi aktívum
megközelítette a 100 millió
dollárt, a viszonzatlan átutalások bevételi többlete pedig
240 millió dollárt tett ki. A folyó fizetési mérleg aktívuma
május végén 540 millió dollár
volt.
A tájékoztató szerint ahhoz,
hogy az év egészére vonatkozó
előrejelzésben szereplő 11,4
milliárd dolláros export, illetve
11,3-11,4 milliárd
dolláros
import megvalósuljon, az év
hátralévő részében 7,3 milliárd
dolláros kivitelt és 7,9 milliárd
dollárt elérő behozatalt kellene
lebonyolítani. Tavaly ugyanezen idő alatt 6,4 milliárd dolláros export és 6,7 milliárd
dolláros import valósult meg.
Az év első öt hónapjának
áruforgalmi tendenciáiból arra
lehet következtetni, hogy a
gazdaság struktúrájában kedvező változások történtek. Az
export importigényessége
csökkenő, a behozatal a feltételezett élénküléssel szemben
továbbra is mérséklődik, holott
a tavaly felhalmozott exportcélú importból származó készletek már valószínűleg kimerülőben vannak.
Az év első öt havi áruforgalma az országok viszonylatában is változásokat mutat:
az exportban tovább nőtt a
fejlett EK-tagországok súlya,
ezen belül főleg Németország
aránya, az EFTA-országoké és
a kelet-európai államoké viszont csökkent.

lepően jó. A tesztek, vizsgálati
módszerek ugyanazok, mint
nálunk. Egy valami furcsa:
hogy Szegeden a Petri-csészék,
a pipetták mind üvegből vannak és sokat kell mosogatni.
Franciaországban egyszer
használatos műanyagból készülnek ezek az alapvető segédeszközök.
- Hogy izlenek a magyar
sajtok?
- Lehet, hogy udvariatlanság, de a magyar sajtokat
inkább nem hasonlítanám
össze a franciákkal. Otthon
legalább 200-féle sajtot kapni,
minden tájegységnek megvan a
maga jellegzetessége. Ellenben
nagyon ízlik a szegedi kenyér
és péksütemény.
- Változott-e az a kép, ami
odahaza Magyarországról kialakult benned?
- Keveset tudtam a magyar
viszonyokról, mert nálunk a
sajtó inkább Romániával, Lengyelországgal foglalkozott.
Amikor megérkeztem, meg is
lepődtem, hogy a mindennapi
életben nincsenek nagy különbségek abban, ahogy a*
családok élnek. Az megint más
kérdés, hogy a gazdaság fejlettségét és az életszínvonalat
nem lehet összehasonlítani.

GAZDASÁGI MELLÉKLET III.

Hogyan alakult a gazdaság?

Tovább csökken a fogyasztás
A GDP értéke nemzetgazdasági szinten várhatóan stagnálást
mutat ebben az évben, illetve maximum 3 százalékkal marad
el a tavalyi mértéktől. Mind az ipari termelés,
mind az agrárgazdasági termékek előállításának esetén
viszont 5-10 százalék körüli csökkenést lehet az év egészére
valószínűsíteni - ez derül ki a Pénzügyminisztérium által
az ez évi gazdasági folyamatokról közzétett tájékoztatóból,
amelyet az április-májusi információk alapján készttettek.

A tájékoztató megállapításai
szerint a lakosság pénzbevételeinek növekedési üteme májusban némileg tovább lassult
(az összes bevétel 21 százalékkal, a munkaviszonyból
származó adóköteles jövedelmek csak 7 százalékkal magasabbak a tavalyi első 5 havinál). A megtakarítások állománya, főleg a betétekben és
az értékpapírokban folyamatosan növekszik; az összes megtakarítás ez év május végén 37
százalékkal volt magasabb az
root máius vééinél, ezen be„
íjryii ... -J—
lül január elejétől is 13 százalékkal nőtt.
A lakossági jövedelmek
képződése az év hátralévő részében várhatóan valamelyest
gyorsul. A turista valutakeret
második félévi emelése valószínűleg nem okoz törésszerű
változásokat a fogyasztás és a
- Mikor jár le az ösz- megtakarítás eddigi tendenciáiban. A lakossági fogyasztás
töndíjad?
várhatóan az év egészében el- Sajnos, a napokban már" marad az előzetesen prognoszutazom Franciaországba. De tizálttól és a remélt (0,5-1 szászeretnék visszajönni, ha előbb zalékos) emelkedéssel szemben
nem sikerül, akkor az 1996-os számottevően, 2-4 százalékkal
Expo idején.
Fekete Klára

kisebb lesz a tavalyinál. A lakossági kereslet megélénkülésére csak akkor lehetne számítani, ha a megtakarítási hajlandóság hazánkban jelentősen
mérséklődne.
A belföldi felhasználású
GDP-ben az év egészében jelentős mérséklődésre lehet számítani, ennek mértéke a konjunktúra, illetve a kínálat alakulásától függően 3 - 6 százalékra tehető. A folyó fizetési
mérleg az év végén várhatóan
aktívummal zárul, május végén
az akttvum körülbelül 540 millió dollár volt. A tolyú fizetési
mérleg többletének mértéke a
mai megítélés szerint 300-500
millió dollár körül alakul, ennél kisebb akkor lenne, ha a
belföldi felhasználás nagyobb
szintje valósulna meg. Annak
ellenére, hogy a gazdaságban
változatlanul
viszonylagos
pénzbőség van, az árak eddigi
alakulása alátámasztja az ez
évi inflációra vonatkozó előrejelzések realitását, a fogyasztói
árak ez évben
valószínűleg
20-25 százalék közötti mértékben emelkednek.

Útalap a mezőgazdaságban
Az agrárágazat termelői legjobb esetben is csak augusztusban
juthatnak hozzá először az általuk felhasznált gázolaj és tüzelőolaj útalaptartalmának visszaigényelhető részéhez. Az útalapról
szóló jogszabályban ugyanis a visszatérítési jogcímek nem terjednek ki a konkrét mezőgazdasági szolgáltatások körére, valamint a visszatérítés végrehajtásának módját szabályozó rendelkezés sem jelent meg a törvénnyel egy időben - derül ki a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének jelentéséből.
A törvény értelmében az útadó mértéke üzemanyag-literenként
5 forint. A mezőgazdasági tevékenységhez felhasznált gázolaj
mennyisége után az útalap 62,5, míg tüzelőolaj után 100 százaléka visszaigényelhető. Most azonban még úgy tűnik, nincs, aki
visszafizesse, augusztusban pedig félő, hogy már nem lesz kinek,
mert a gazdálkodók tönkremennek.
A mezőgazdasági termelők egyébként is katasztrofális pénzügyi helyzetét súlyosbítja, hogy nem juthatnak hozzá az őket
megillető pénzhez. Ez egyben azt is jelenti, hogy újabb kamat
nélküli hitelezésre kényszerftették a termelőket.

Az árak tovább nőnek - jut-e hús a levesbe?

Kik a legnagyobbak?

A szegedi gazdaság toplistája

A piacgazdaságban a nagyság egyértelműen a sikeres
működés jele, csak a legjobbak
tudtak igazán naggyá válni. A
világcégek nagyságsorrendje,
annak módosulása egyben a
gazdasági életben elért siker
fokmérője. Nálunk korántsem
ez a helyzet, a mi nagyvállalataink általában nem gazdasági teljesítményeik, piaci sikereik eredményeként fejlődtek fel jelenlegi — vagy közelmúltbeli - nagyságukra, inkább állami intézkedések, szervezeti összevonások, közpénzből megvalósított beruházások
nyomán lettek nagyok s jelenleg jó néhányan nem a gazdaság sikeres szektorát képviselik, egyesek gyakran szerepelnek az újságok negatív híreiben.
Ennek ellenére érdemes
szemügyre venni, melyik ma a
20 legnagyobb gazdasági szervezet, milyen változás következett be sorrendjükben az elmúlt évben, mivel foglalkoztak
a legnagyobbak, hol a székhelyük, mekkora a működési
területük.
Egy szervezet nagyságát

A közelmúltban jelent meg a 200 legnagyobb
hazai vállalkozás nagyság szerinti rangsora
a Figyelő különszámában. Adódik a kérdés,
mi a helyzet Szegeden és környékén, itt kik a legnagyobbak?

többféle adattal lehet jellemezni, az I. oldalon bemutatott
toplista az egyik legáltalánosabban alkalmazott jelzőszám,
a nettó árbevétel alapján készült, egyezően a Figyelővel.
Emellett bemutatjuk a foglalkoztatott létszám nagysága szerint legnagyobb 20 cég rangsorát is, melynek szereplői
természetesen jórészt azonosak
az előbbivel.
Ezek után nézzük az első
rangsort. Az élen két, több megyére k i t e r j e d ő hatáskörű
energiaszolgáltató vállalat áll.
Legnagyobb termékelőállító
cégünk, a Szalámigyár a harmadik helyet foglalja el, majd
kereskedelmi és további élelmiszeripari szervezetek következnek. A 20-as listán egyaránt
9 ipari és 9 kereskedelmi cég
található, emellett a mezőgazdaság és a közlekedés l - l reprezentánsajutott fel a listára.

Sokan, a 20-ból 8-anj több
megyére kiterjedő működési
területtel tevékenykednek. A
listán szereplők közül mindössze két cégnek, a Szentesi
Árpád Zöldségtermelő Szövetkezetnek és a Csongrádi Tisza
Bútoripari Vállalatnak nem
Szegeden van a székhelye.
A legnagyobbak körét is
érinti a vállalkozássá alakulás,
az első 20 között már 3 részvénytársaság és 1 kft. található
14 vállalat és 2 szövetkezet
mellett.
A legnagyobbak toplistáján
egyetlen év alatt is jelentős
változásokra került sor. A
rangsor átrendeződésének
mozgatója ebben az időszakban többször volt szervezeti
szétválás, átalakulás vagy jelentősebb áremelés, mint a sikeres vagy sikertelen működés,
így pl. az egy évvel korábban

még 20-as listán szereplő
Szentesi
Baromfifeldolgozó,
Alföldi Porcelángyár
vagy
Komplett Ruházati
Vállalat
korábbi szervezeti kereteinek
megváltoztatása, részekre
bomlása következtében került
a kisebbek közé. A nagyobb
léptékű áremelések - pl. gáz,
gyógyszer, közlekedés - is
átrendezték a rangsort. Jövőre
további változások várhatók,
folytatódik a nagyok szétdarabolása, néhány nagy cég ellen
pedig csődeljárás van folyamatban.
A régi nagy cégek közül országosan is - többen vannak
bajban és kérdéses, piacgazdasági viszonyok között hányan tudják tartani, megőrizni
pozícióikat és hányat fognak
lekörözni az új, felfejlődő vállalkozások. Ez majd a piacon
dől el, addig is ne feledjük,
ezek a jelenlegi nagyok sok
ezer embernek adnak kenyeret,
bármelyikük tönkremenetele,
felszámolása súlyos gondok
forrása lenne.
Klonkai László
KSH
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A vártnál nagyobb érdeklődés kísérte az IBUSZ-részvények kárpótlási jegyek ellenében való értékesítését. Az
akció egy hónapja alatt az
eredetilag tervezettnél 6,7 .
millió forint névértékű részvénnyel több, összesen 36,5
millió forint névértékű IBUSZrészvény talált gazdára.
Az Ipari Minisztérium irányításával a közeljövóben
megkezdődik a biztonsági
olajtartalék-képzési stratégia
részletes kidolgozása. A kormányt a taxisblokád, s kiváltképp az a szándék, hogy betartsa az Európai Közésség és a
Nemzetközi Energiaügynökség
normáit, késztette olyan program elkészítésére, amely megteremti kilencven napi importkvótának megfelelő oljamenynyiség tárolásának jogi és
technikai feltételeit.
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bi?oíí5Óf ir.Hvenes
útmutatót adott ki a beruházásfejlesztési devizahitelek
elnyeréséhez szükséges tudnivalókról. A forint relatíve felértékelt, a kamatszint viszonylag lassan csökken, ezért a vállalkozók egyre élénkebben érdeklődnek a devizahitelek iránt.
Kezdetben a lakosság erőteljesen tiltakozott az egykori
Ajkai Üveggyár, ma Ajka
Kristály néven ismert cég
terjeszkedése miatt, legfőképpen környezetvédelmi okokra
hivatkozva. Ara a vállalkozóknak végülis sikerült meggyőzniük a lakosságot, hogy az
üzemtelepítés során maximálisan betartanak minden
környezetvédelmi szabályt. Az
sem utolsó érv, hogy a munkanélküliséggel küzdő városban ezáltal százötven új munkahely létesült.

Magyar-Osztrák Pénzintézet

Devizakamatok
Érvényes: 1992. július 29-től

A tanya is változik: „Végy egy vödröt!"

Hivatásos tanácsadók
Tanácsot adni nagy felelősség, s az sem mindegy, hogy a háttérben önös üzleti érdek,
vagy a hivatásszeretet húzódik meg. A bizalom megszerzése, megtartása, a fedhetetlen erkölcs
talán még fontosabb követelmény, mint maga a szaktudás. Ugyanis az magától értetődően
alapvető kritérium.
Adok Máriát mindig is úgy ismertem, mint az
állattenyésztés megszállottját. Korábban a
megyei tanács mezőgazdasági osztályán, most a
földművelésügyi hivatalban tevékenykedik, s
emellett az állattenyésztők klubjának is agilis
szervezője. Megyénkből ő szerezte meg elsőként az új típusú, hivatalos mezőgazdasági tanácsadó képesítést. Az „első fecskét" e tanácsadási forma lényegéről kérdeztem.
Az EK a Phare program keretében segített
megteremteni a gazdasági változásokkal
szinkronban lévő tanácsadói rendszer alapjait. A
tavasszal képezték ki a szaktanárokat, s az első
9 hetes kurzuson most végzett 75 „nebuló", ahol
elsősorban menedzseri ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők. A tanácsadás lényege, hogy a
gazdálkodó előtt feltárja azokat lehetőségeket,
melyek a vállalkozói döntések előtt nélkülözhetetlenek. Mivel a termelés, a jövedelmezőség

szintje nem tart ott, hogy erre túl sokat tudnának
áldozni az érintettek, az induláshoz központi
segítségre van szükség.
A 93-ra tervezett rendszer az elképzelések
szerint a gazdálkodás technológiai és pénzügyi
menedzseléséhez nyújt 5 0 - 9 0 százalékos
támogatást, melyet az államilag regisztrált, kurzust végzett szaktanácsadók pályázhatnak meg.
Az FM hivatal az állami agrárpolitika jogi és
közgazdasági vetületeinek tolmácsolására vállalkozik. A konkrét termékekhez kötődő szakmai kérdésekben csak üzleti alapon lehet információhoz jutni. Az állami szaktanácsadás intézményi háttere még nem eldöntött, az FM hivatalok mellett az Agrárkamara illetve oktatási és
kutatási centrumok is számításba jöhetnek.
Nemzetközi példa mindegyik szisztémára akad.
T.Sz.I.

NYITOTTAK VAGYUNK

Turisztikailag vonzó

Százhatvan
„Svájc"
A világon 160 „Svájc" létezik - ennyi terület, körzet,
tájék, magasvasút és völgy
viseli ezt a nevet. Erre a megállapításra a Svájci Közlekedési Központ (SVZ) jutott, miután kiderítette, hogy Drezdából terjedt el a név a világon.
A múlt században ugyanis egy
svájci férfi, aki a drezdai akadémián tanított, az Érchegység
keleti nyúlványait megpillantva lelkesen kiáltott fel:
„Szász Svájc!".

A P o s t a b a n k é s T a k a r é k p é n z t á r Rt.
Szegedi Területi Igazgatóságának
( S z é c h e n y i tér 17. sz.) s z o l g á l t a t á s a i :
—
—
—
—

betétszámlakönyv-vezetés
folyószámla-vezetés
devizaszámla-vezetés
tózsdei s z e r z ő d é s e k k ö t é s e

Pénztári ó r á k
Hétfő-szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

Magyar-Osztrák Pénzintézet

8-15
8-18

8-14
8-12

„A név azután gyorsan átment a köztudatba, és más német vidékek sem mulasztották
el, hogy megfelelő tájaknak ezt
a turisztikailag vonzó nevet
adják" - szögezi le az SVZ
jelentése. így beszélhetünk ma
„Frank Svájcról" (Bajorország), „Holsteini Svájcról"
(Schleswig-Holstein), „Brandenburgi Svájcról", „Mecklenburgi Svájról" és „ÉszakRajna-Vesztfália-i Svájcról",
hogy csak néhányat említsünk
a 160 közül.
Most azt tervezik, hogy
ezekben a „Svájcokban" útjelző táblákon tüntetik fel a távolságot az igazi Svájctól.

Látraszóló

1 havi

3 havi

6 havi

12 havi

ATS
AUD
BEF
CAD
CHF
DEM
DKK
ESP
FIM
FRF
GBP
ITL
JPY

3.25
1.00
1.00
2.00
2.00
3.25
1.00
1.00
1.00
3.00
5.00
2.00
2.00

8.65
2.00
2.00
3.30
8.05
8.90
5.00
2.00
2.00
8.65
9.00
11.60
3.35

9.00
2.50
2.50
5.00
8.10
9.15
5.25
2.50
2.50
9.10
9.25
13.75
3.50

9.15
3.00
3.00
5.10
8.20
9.25
5.50
3.00
3.00
9.25
9.50
14.00
3.75

9.25
3.50
3.50
5.15
8.30
9.40
6.00
3.50
3.50
9.40
9.75
14.25
4 m

ATS
AUD
BEF
CAD
CHF
DEM
DKK
ESP
FIM
FRF
GBP
ITL
IDV

HL.VJ
NOK
PTE
SEK
USD
XEU

z.uu
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00

o.ua
2.00
2.00
6.80
3.05
7.00

8.75
2.50
2.50
9.00
3.10
7.25

8.90
3.00
3.00
9.25
3.20
7.50

9.00
3.50
3.50
9.50
3.25
8.00

NLG
NOK
PTE
SEK
USD
XEU

Devizaárfolyamok
Devizanem

vételi

Angol fonl
Ausztrál dollár
Belga frank (100)
Dán korona
Finn márka
Francia frank
Holland forint
ír font
Japán yen (100)
Kanadai dollár
Kuvaiti dinár
Német márka
Norvég korona
Olasz Ura (1000)
Osztrák schilling (100)
Portugál escudo (100)
Spanyol peseta (100)
Svájci frank
Svéd korona
Tr. és cl. rubel
USA-dollár
•
ECU (Közös Piac)

közép
eladási
árfolyam, 1 egységre, forintban
148,48
57,50
253,00
13,54
19.03
15,42
46,19
139.05
60,46
65,05
264,44
52,13
13.26
68,85
740.84
61,43
82,01
59.93
14,37
27,50
77,27
106,36

148.13
57.35
252,42
13.51
18,98
15.38
46,08
138,73
60,31
64,88
263,75
52,01
13,23
68,69
739,14
61,29
81.82
58.79
14,34
27.43
77,07
106,11

148,83
57,65
253,58
13,57
19,08
15,46
46,30
139,37
60,61
65,22
265,13
52,25
13,29
69,01
742,54
61,57
82,20
59.07
14,40
27,57
77,47
106,61

Valutaárfolyamok
Pénznem

vételi
közép
eladási
árfolyam, 1 egységre, forintban

Ango! fonl
Ausztrál dollár
Belga frank (100)
Dán korona
Finn márka
Francia frank
Görög drachma (100)
Holland forint
ír font
Japán yen (100)
Kanadai dollár
Kuvaiti dinár
Német márka
Norvég korona
Olasz Ura (1000)
Osztrák schilling (100)
Portugál escudo (100)
Spanyol peseta (100)
Svájci frank
Svéd korona
USA-dollár
ECU (Közös Piac)

147,32
56,76
250,06
13,43
18.88
15,32
42,01
45,86
137,70
60.00
64,28
261,18
51,72
13,17
68,35
731,07
60,90
81,00
58,50
14,26
76,42
105,46

148,72
57,38
252,39
13,56
19,08
15,46
42,43
46,29
139.00
60,63
64,98
263.93
52.20
13,29
68,99
737,87
61,54
81,76
59,04
14.39
77,20
106,44

150.12
58,00
254,72
13.69
19,28
15,60
42,85
46,72
140.30
61.23
65,68
266,68
52.68
13.41
69,63
744,67
62,09
82,52
59,58
14,52
77,98
107,42

Földhasznosítási támogatás
Kormányjóváhagyás alapján egyszeri, egyösszegű támogatást
vehetnek igénybe a kedvezőtlen adottságú agrártérségek
földhasználói a tárgyév május 31-én fennálló területi adatok
alapján, idén legkésőbb szeptember 1-jéig - írja az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatójában.
Az adószámmal rendelkezők az adóhatóságnál beszerezhető
„Árkiegészítés,

dotáció

és egyéb

támogatás

igénylése"

című

igénylőlapon kérhetik a támogatást, az adószámmal nem rendelkezők a 22. számú APEH-nyomtatványon, melyet a nyomtatványforgalmazóknál kaphatnak meg. Előbbiek átutalással, a
magánszemélyek az OTP fiókjaiban beváltható utalványon
juthatnak a pénzhez. Mielőtt a jelentkezők benyújtanák a
területileg illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz az igénylést és
mellékleteként egy példányt az „Adatlap a mezőgazdasági célú
földhasznosításhoz kapcsolódó támogatás igénylése" című
nyomtatványból, az adatlapot le kell igazoltatniuk a területileg
illetékes megyei földhivatallal, ha van adószámuk, illetve a
földterület fekvése szerint illetékes önkormányzattal, ha nincs.
Adatlapot az önkormányzat, illetve a megyei földhivatal bocsát a
támogatást kérők rendelkezésére.

A Z 1 % - O T SZERKESZTETTE:
RAFAI GÁBOR

KULTÚRA 11

SZERDA, 1 9 9 2 . JÚL. 2 9 .

Ma:
„Értelmiség" '92 Nyári
Egyetem a JATE Aulájában.
Előadások: 9.00-10.00. Irodalom. Nemzet. Politika.
Hornyik Miklós (Budapest).
10.20-11.20.: A nemzeti
identitás és az értelmiségiek.

Csepeli György (Budapest).
11.30-12.30.: Generációs kihívások - generációs válaszok, Kövér László (Budapest). 19.00.: Beckett: Godotra várva. Előadja az Egyetemi Színház (Auditórium
Maximum, Ady tér)
Időszaki kiállítások:
' Horváth Mihály utcai képtár - Szegedi Nyári Tárlat
Fekete Ház - Bari Károly
képverseinek és grafikáinak
kiállítása
Móra Ferenc Múzeum Az 1950-60-as évek progresszív festészete.
Képcsarnok - Kovács Éva
kerámiakiállítása.
Juhász Gyula Művelődési
központ - Fontos Sándor
emlékkiállítása.

Szükséges kérdőjelek
Vajda Mihály filozófus előadása

Nyári egyetem '92

A magyar barokktól a japán csodáig
minden elzárkózás és az ezzel
járó fundamentalizmusok (vallási, nemzeti, faji) az elmaradás reménytelenségét fejezik
ki.

Mi a modernizáció? Vámos
Tibor akadémikus úgy fogalmazott tegnapi előadásában,
hogy a modernizáció alapja a
technikai módosulás, amelyet
szerkezeti: szociológiai, gazdasági és életmódbeli átalakulások követnek. A modernizáció relatív és legkevésbé
sem csupán a modern korhoz
kapcsolható történeti kategória.
A történelem korábbi szakaszában a katonai erő reprezentálta a technológiai fölényt, az illető társadalmi
struktúra „modernségét". Ma a
gazdasági versenyben elfoglalt
pozíció a perdöntő: az adott
állam gazdasága képes-e
magas hozzáadott értéket
termelni, liberális demokráciát
és jólétet nyújtani polgárainak.
Ha nem, kényszermegoldásokat kell alkalmaznia.
Magyarország általában ez
utóbbiakra szorult rá - egyetlen, fél évszázadig tartó sikeres
periódustól eltekintve, ez pedig
az Osztrák-Magyar Monarchia
Duna menti intermezzója volt.
Az elmaradó országok egyetlen reménye a társulás, az
integráció. (Bosznia-Hercegovinának is virágzást hozott a
Monarchia múlt századi annexiója.) Az integráció emelte

A fölzárkózás előtt utat nyithat a diktatúra is - jó példákat
találni erre Latin-Amerikában
vagy a Távol-Keleten. De ezek
sohasem korlátozták a gazdaság szabad fejlődését, amelyet
politikamentes - lévén általában katonai rezsimek - állami
támogatásban részesttettek.

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ

fel a római vagy előtte a
hellénisztikus birodalmakat.
Az integráció nyomán azonban
azokon a helyeken következett
be prosperitás, ahol ez a
folyamat autonómiák biztosításával járt együtt. (Ezért jelentett kudarcot Magyaror-

szágnak a Mária Terézia-féle
központosítás.) Az integráció
külsőségei közül a legszembetűnőbb, hogy a vezető
országok életmódja, divatja
rohamosan elterjed, legyen szó
a római vagy az amerikai
polgárok viseletéről. Ellenben

Az elmaradók több fejlődési
modellből is okulhatnak.
Érdekes a finnek példája: a
nemzeti sajátosságok és a
történelmi kontinuitás teljes
megőrzésével hajtották végre a
fölzárkózást; a japánok egy
ezredév alatt háromszor váltottak rendszert: a fennmaradás
érdekében a V I I - V I I I . században átvették a kínai kultúrát
és Írásbeliséget; a múlt század
közepén megnyitották a
kikötőket a Nyugat előtt; a 2.
világháború után villámgyorsan adaptálták az amerikai
technikai és szervezési kultúrát. Önmaguk feladása nélkül.

A szent, aki néha elföldeli magát
Nagy Bandó András újra Szegeden
FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ

Előadásának jellegzetes módon már a címében is kérdezve
szólt a költővel Vajda Mihály: Minek nevezzelek? Vagyis minek
nevezzük azt a társadalmat, amit szeretnénk létrehozni, s amit
nyugaton már régóta élnek, alakítanak. Az elnevezés azért
problematikus, mert a közelmúltban nemcsak az előző rendszer
omlott össze, hanem egy fogalmi apparátus is, szélesebb
értelemben vett társadalomelméleti kategóriáink rendszere.
Alapfogalmaink - mint kapitlizmus, szocializmus és amiről
mostanában mindig szó van: modernitás - ráadásul eredeti
értelmezésükben sem fedték a valóságot.
Ha ezek a fogalmak nem működnek, akkor milyen fogalmi
apparátus műkdöik? Egyáltalán szükség van-e ilyen apparátusra?
Vajda Mihály szerint nem válaszolni a legfontosabb e kérdésekre,
hanem kitenni a kérdőjeleket. A kategorizáló, lekerekítő,
megmerevítő gondolkodás helyett elmélkedni, feltárni és
kérdések formájában biztosítani azt az önmagunkhoz képesti
distanciát, amely a gondolkodást egyáltalában lehetővé teszi.
Vajda Mihály véleménye szerint a politikai változások óta
éppen ebből a szempontból vált nehézzé a magyar értelmiség
kapcsolata a nyugati, úgynevezett baloldali társadalomtudósokkal: a társadalomkritika intenzitása, mértéke szerint. Ők, mint
mondják, kritizálják azt a világot, melyben élnek, a mi régiónk
értelmisége viszont azt a konklúziót vonhatta le negyven év
tapasztalaiból, hogy a totális kritikából csak tragédia és terror
következhet. Vajda megfogalmazásában: nincsen olyan rossz
világ, amelyet egészében át kellene alakítani. E nyugati baloldali
körökben még él az az illúzió, hogy a társadalmi megtervezettség, „belenyúlás" mellett is megvalósulhat az a spontaneitás,
amely biztosítja az egyéni autonómiát. Vajda Mihály értelmezése
szerint ez nem azért nem valósult meg, mert mi rosszul csináltuk,
hanem azért, mert nem csinálható. A totális, a kategórikus
gondolkodás nem folytatható.
Hiszen mi a modernitás? A magától értetődés megszűnése hangsúlyozta az előadó - , a születés, a hova-születés és a
megvalósult élet magától értetődő összefüggésének és a
társadalmi berendezkedés magától értetődőségének megszűnése.
Az a modern társadalom, ahol a megszületett egyénből elvileg
bármi lehet. A modernitás tehát maga a kontingencia, az
esetlegesség. A szocializmus gondolata azon alapul, hogy
lehetséges egy egészében megtervezett világ, amely a
spontaneitásnál nagyobb autonómiát ad az egyénnek. Láttuk,
hogy ez hova vezetett. (Ez azonban nem jelenti azt, hogy az
egyén autonómiájára épülő társadalom azonos lenne a
kapitalizmussal, hiszen ez a marxi fogalmi sémát tekintve maga
is bizonytalan kategória.) Másfelől a laissez fair kapitalizmus is
utópia. Bizonyos mértékű beavatkozásra szükség van, itt
egészséges belenyúlásról lehet csak szó, amely szükség esetén
kezelni tudja a válságokat.
Csak politikát lehet csinálni tudatosan, történelmet nem.
DOHÁNY EDIT

- Milyen műsorral látogatsz
Szegedre?
- Egy vadonatújjal. A címe
egyenlőre Miegymás, az alcíme pedig, mely később
főcímmé fog előlépni: Lélekszakadva. Témája a lélek és
környéke, fantasztikumok és
misztikumok, tenyérjóslástól
az asztrológián át á természetgyógyászatig. Ezzel a témával
kicsit eltávolodtam a politikától is.
- Vissza a kezdetekhez? A
Kocka utcában sem politizáltál.
- Valójában ugyanarról van
szó, akkor is kiszúrtam egy
témakört, melyet körüljártam
és végigragoztam. Orfűn sikerült végre eljutni odáig,
hogy nem egy-egy aktualitás
ragadja meg a figyelmemet,
hanem ennél komplexebb
dolog. Azt pedig meglátjuk,
hogy nekem van-e igazam, erre
vágyik-e a közönség, vagy
jobb szeretné, ha a színpadon
is csak az menne ami a hétköznapokban, hogy egymásnak
esünk.
- A Kocka utcában a rideg,
embertelen lakótelepet karikíroztad.
- Borzasztó, hogy falunyi
ember lakhat egy óriási panelházban. Bármelyik városba
bementem ott voltak a kocka
utcák. Szegeden ugyan Kockaház utcának hívják, de Kockának rövidítettem, mert a
háznak itt nincs jelentősége.
- Ezért is élsz most Orfűn ?
- Régi vágyam volt, s már a
középiskolában mondogattam:
ha egyszer házat építhetnék,
akkor fára építenék lakot. Ha
nem is fára, de sikerült fák
közé, a természetbe kiköltöznöm. Egyébként lehet, hogy
ez a környezet a témakör választásomat is befolyásolta, s
ezért foglalkozom a (lelki)
nyugalom kérdéskörével.
- Nyugalomra vágysz, akkor
hogy lett belőled polgármester?

Nagy Bandó András, aki a Délmagyarországnál indult
Nagy Bandó Andrást nem kell bemutatni
a középkorosztálynak - a 47-esek nemzedékének. A szegediek
előtt pedig különösen ismert neve és arca, hiszen innen indult.
1968-ban jelentek meg első rajzai a Délmagyarországban
és a Szegedi Egyetemben. 1975-75 között esténként a Szeged
Bárban lépett fel, mint humorista és konferanszié, napközben
pedig kőművesként dolgozott. Tíz évvel ezelőtt búcsúzott el
a várostól és augusztus másodikán, vasárnap lép fel
az újszegedi szabadtéri színpadon.
- A falubeliek vettek rá.
Amikor megvásároltam a telket, s megtudták, hogy idejövök lakni, akkor beszéltek rá.
Nem azért költöztem ide, mert
polgármester akartam lenni.
- S az elveszett nyugatom
miatt mondtál le a polgármesterségről?
- Hosszú lenne elsorolni az
okokat, most csak az én szempontomból legjelentősebbet
említeném meg, a többi nem
érdekes. Ahhoz hogy egy műsor elkészüljön először is sokat
kell olvasnom, majd megírom,
ezután eljárok fellépni; sofőri
és előadóművészi teendők, s
mellette természetesen van

család és magánélet. Ehhez
még olyan pluszt vállalni, ami
önmagában is háromemberes
feladat, hát...
- Apropó polgármesterség:
melyik párt színeiben indultál
a választásokon?
- Egyikében sem. S annak
örültem a legjobban, hogy tfz
hónapos tevékenykedésem
alatt sikerült kisöpörni a pártharcokat is a faluból. Nem
vagyok kormánypárti, sem
ellenzéki, Magyarország pártján állok.
- Azért jutott eszembe a
pártállás kérdése, mert hallottam egy híresztelést, vagy ha
lgy jobban tetszik
pletykát,

mely szerint átmenni szándékozol a Ludas Matyihoz.
- Amikor elindult ez a
Ludas - és még nem került a
„halbiológus" a hírlapkiadó
élére - , az akkori szerkesztő,
Dluhopolszky László felkért
szerzőnek. Én szívesen írtam,
de amint kiderült, hogy elkötelezettek, azonnal abbahagytam. Egy lapnak nem
szabad így működnie, Farkasházy például soha nem kérdezi
meg, hogy miről írok és mit
választok témának. Egyébként
azt hiszem, a Hócipőben kipolitizálom magamai, talán
ezért viszek a színpadra kevesebbet belőle.
- A Hócipőben ugyt.n rendszeresen publikálsz, de mintha
eltűntél volna.
- Sándor Gyurival beszélgettem öt-hat éve, amikor még
elég sokat voltam a nyilvánosság előtt, s akkor jegyezte
meg találóan: a szenteknek
tudni kell néha elföldelni
magukat. Jobb ha az utcán
meg-megszólftanak, hogy keveset vagyok a tévében és
többet szeretnének látni. A
Hócipő annyiból is jó, hogy
meg tudom frni a véleményemet, nem szorul az asztalfiókba, mert az borzasztó...
- „Karikaturista az asztalfióknak nem rajzol."
- Igen, ezt is én mondtam
néhány éve.
- Rajzolsz még?
- Nem, de azt hiszem, újra
kéne kezdeni. Talán majd ha
ez a műsor elkészült. Vasárnap
az ősbemutató lesz, még
semmi nem végleges, még
csiszolódik. Remélem tetszeni
fog a közönségnek. Az első
alkalommal az ember egész
teste remeg, hogy hogyan
reagálnak a nézők. De azt
hiszem erre az izgalomra mindenki vágyik, aki ilyesmit
csinál.
TAKÁCS VIKTOR

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS
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A
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A DÉLMAGYARORSZÁGBA ÉS A DÉLVILÁGBA

M

telefonon

személyesen fef

hétköznap
reggel 7-től este 7-ig,
a 12-836-os, valamint
8 - 1 2 és 1 4 - 1 7 óráig a
18-999-es számon.
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Nyugati Diesel-, benzinü z e m ű személy- és tehergépjárművek kölcsönzése
Szeged, Közép fasor 21/D
Tel.: 62-53-739

DÉLMAGYARORSZÁQKFT.

APRÓHIRDETÉSEK

J

NAGYMÉRETŰ tégla 6F/db, faanyagok, l-vasgerendák, tűzifa szállítással
eladó. Szatymazi u. 1. Fürcdi u. 8.

BÚTOROK vctelc-eladása
készpénzes felvásárlás.
Londoni krt. 20.

KUVASZ kiskutyák eladók. Érd.: 8-16
óráig lel.: 23-322403-as mellék, 16
óra után 22-959.

ADÁSVÉTEL

Régi bútorok adásvétele.
„Patina" Régiségbolt.
Szeged, Kossuth L. sgt. 48.
Tel.: 17-731.
KIFOGÁSTALAN állapotban lévő
autómala mosógépel keresek. Tel.: 30-359.
FEKETE cocker spániel kulyakölyök
eladó. Tel.: 16-926.
NAGYMÉRETŰ légla, faanyagok,
nyílászárók, cserépkályha, cserép,
pala eladó, ősz u. 28.

Olesó bútor,
háztartási gépek
adásvétele.
Azonnali fizetés,
ingyenes szállítás.
Holló u. 7/a. Tel.: 22-933.
BÚTORDISZKONT
eladás, vétel, csere.
Franciaágy-akció!
Szeged, Takaréktár u. 4.
Forma Kereskedőház.

KÖNYVTÁRAT,
régi könyveket,
metszeteket, régi
levelezést vásárol gyűjtő.
Pf.: 1033.

l ,5-es tanácsi lakásomat 2+2-es, telefonos tanácsira cserélem. Tel.: 10-309.

RENT

CSEPEL Túra férfi kerékpár újszerű
állapotban eladó. Torockói u. 9/A
Tel.: 18-520.
„Gyertyás" régiségbolt vásárol
hagyatékot, régi órákat,
bútorokat, festményeket,
vitrintárgyakat, csillárokat,
ezüsttárgy akat és mindenféle
régiséget. Forduljon hozzám
bizalommal, azonnal fizetek.
Szeged, József A. sgt. 8.
Tel.: 51-672.

AUDI 80 GTE 6 éves, 61 000 km
71400 km, kifogástalan állapotban
eladó. Iá.: 620 000 Ft Tel.: 17-311.

VADÁSZ u. 5. alatt 2 db 1 szobás, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.: 13-5332.

WARTBURG üzemképes állapotban
sürgősen, olcsón eladó. Érd.: este 18
óra után lehet a Hont f. u. 17/A ÍV/10
Szentesi Józsefnél.

CP-Autoglas
Szélvédők-Oldalüvegek
Szeged, Kis-Tisza u. 1(1.
Tel.: 6214-926

ALBÉRLET
SZEGEDEN fóbérlő nélküli, bútorozott, 2 szobás lakás kiadó. Pille u. 18
V/14 egész nap.

HONDA Civic 18 hónapos, tűzpiros,
családi okok miatt, sürgősen eladó.
Tel.: 56-935.
FORD Sierra 2,3 D kombi 86-os törött
csere alkatrésszel olcsón eladó. Eladó
Honda Civic 1,3 90 LE, 83-as szgk.
extrákkal. Érd.: 19 óra után a 18-073as telefonon.
VW Golf 1,6 katalizátoros 2,5 éves
eladó. Tel.: 18-748.
14 ÉVES. fehér,! 300-as Lada j ó
állapotban . műszaki nélkül, reális
áron eladó. Érd.: Rókusi krt. 78. II 4.
Szabó.
Űj Opel autók forgalmazása teljes válasz_ _ _ _ _ tékban. MárkaszerviRUPESKY z " n ' t m ' n( lcn Opel tfpus
javítását vállalja, alkatrészüzletünk minden Opel-alkatrészt
biztosit raktárról, ill. I hél szállítási
haláridővel. Szeged. Fonógyári u. 2-6.
T.: 6244-800.

LAKAS
Dr. Timár László Irodája
Alles Bt.
Ingatlanközvetítő
lakásügyek, helyiségek
intézése, értékbecslés
vállalkozások alapítása.
Attila u. 7. Tel.: 12-565.
DÓM lér mellett liftes házban lévő, 27
nm-es, alacsony bérű, felújított garzonbérlakásom elcserélném 1-2 szobás belvárosi bérlakásra. „Panel kizárva 1098" jeligére a Sajtóházba.
ÚJSZEGEDI Székely soron 2 szoba+
hallos, földszinti, telefonos lakás
eladó. Érd.: 19 órától, tel.: 17-672.
IGÉNYESEN felújított 2+2-es, II.
emeleti, felsővárosi, telefonos lakás
eladó. Érd.: 28-521-es telefonon 18
órától.

Tisztelt Olvasóink I
Á Y j é l m a g y a r o r s z á g Kft. továbbra is szeretné bővíteni szolgáltatásait. Alábbi szelvényünk
felhasználásával Ön időt ós pénzt takarít meg. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a szelvényen
olvasható tájékoztatót és a szerint járjon el. Törekvésünk az, hogy hirdetését a kézhezvétel után,
ha lehet már másnap megjelentetjük lapunkban.

apro

ELVENY

Kérjük, „X"-szel jelölje a megfelelő rovatot,
ós a szavak között egy kockát hagyjon ki!

LI Adásvétel • Lakás
• Jármű
• Albérlet

• Ingatlan
• Egyéb
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Közlések I
száma
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AMERIKAI padlószőnyegek és PVC-k

Ha felnőtt-, vagy
gyermekcipő, akkor
Fekete sas u.Kígyó u. sarok
Cipó'galériában.

HONT Ferenc utcában 60 nm-es 1+2
félszobás lakás eladó. Tel.: 12-565.
KÖZÉP FASORON földszinti 3,5
szobás lakás eladó. Tel.: 12-565.

JÁRMŰ

MERCEDES 2450 D motor kitűnó
állapotban eladó. Érd.: hétfőtől
péntekig 8-16 óráig. Tel.: 27-917.

CSABA utcában 3 szobás lakás eladó.
Tel.: 12-565.

Bizományos értékesítésre, exportra,
Dáciát", Arát, Barkast, Koburt.
Ikaruszt, lfát 18 éves korig)
átveszünk ! Garantált, gyors
értékesítés! Az Ön nehezen eladható
autóját a román vásárlók nálunk
keresik. Részletes információ: l.ödi
és Tsa. Autő-Import-Export Kft.
6726 Szeged, Tel.: 62-53-411, 62-53611. Export telep: 6771 Deszk, 43-as
főút a benzinkút után 300 méter.

323-as Mazda
1 millió Ft-tól
már kapható.
Szeged, Közép fasor 41-43.
Tel.: 23-343.

OPEL Record 260 000 Ft -ért eladó, km
138 000, év 81. Tel.: 30-617.

1,5-es X. emleti lakás 780 000 Ft-ért
eladó. Tel.: 10-309.

SZERDA, 1 9 9 2 . JÚL. 2 9 .

KAZINCZI u. 6-8 sz. 3 szobás, II. emeleti lakás eladó. Tel.: 17-527.
NAGYKÖRÚTI 86 nm-es, magántulajdonú, I. emleti, gázfűtéses lakás
eladó. Terepasztal, Mountain bike kerékpár eladó. Tel.: 67-176.

AZONNAL beköltözhető tehermentes,
65 nm-es, 2+1 szobás, erkélyes lakás
eladó 900 000 Ft. Érd.: 17 órától
Szamos u. 6. IX. 52. Kertészék.
BATTHYÁNY u. 16. sz. alatt Schulcz
Péter tervei alapján épüló társasházban II. emeleti, 78 nm-es lakás,
garázzsal szoc. pol. igénybevétele és
hitelszerződés-kötés elótt eladó. Érd.:
10-811 és 29400-as telefonon.

CP-Grafika Computeres
hetú'kivágás öntapadós
fólia eladás. Szeged,
Kis-Tisza u. 10. Tel.: 6214-926
CSONGRÁDI sgt. 23) alatt 41 nm-es,
1,5 szobás, földszinti lakás eladó.
Érd., 18-20 óra között. Gráf.

FÜRDŐSZOBASZALON
Szeged, Híd u. 1. Tel: 12-076
200-féle fal- és padlóburkoló,
csemperagasztó, fugázó,
20-féle színben szaniteráru,
műanyag sarok-,
150-170 cm acéllemez kádak,
egyéb kiegészítők.
Dr. Sándor Zsuzsanna
Ingatlanközvetítő Kft.
Rókusi krt. Lb. Tel.: 10-309
de. 8-1 l - i g 15-18-ig panel
és tégla magántulajdonú és
tanácsi, valamint induló
társasházi lakások
nmagánházak adásvétel, cseréje
jogi ügyintézéssel.

INGATLAN
ASOTTHALMON lakás és vállalkozás
céljára eladó: - halasteleki iskola 1
600 000 Ft-ért, - gátsori iskola 2
épülete (fürdőszobás) 1 600 000 Ftért épületenként, - műhely 600 000
Ft-ért Tel.: 10-309.
PETŐFI-telepi magánházrész eladó.
Két családnak megfelelő. Érd. tel.:
20-287, 16-19 óráig.
ÚJSZENTIVÁNI kis magánház eladó.
Érd. szombat, vasárnap du. 14 órától
Újszentiván, Erzsébet sor 8. sz.
SZATYMAZI, vállalkozásra alkalmas
tanya, nagy melléképülettel 900 000ért eladó. Tel.: 10-309.

SZATYMAZ területén 917 nm alapterületű zárt kert eladó a főút mellett.
Irányár: 170 000 Ft. Válaszokat „Zárt
kert 1094" jeligére a Sajtóházba.

californiai

Szeged, Bérkert u. 129. (Felszabadulás Tsz.) Tel.: 6221-85S32.

MUNKA
10-40% árkedvezmény
felnőtt cipőkre
a Cipőgalériában!
Fekete sas
és Kígyó u. sarkán.
BEJÁRÓNŐT keresek 70 nm-es lakásom rendben tartására. „Gyermekszerető 0384 "jeligére a Sajtóházba.
REDŐNY-, reluxa-, harmonikaajtó-,
szatagfüggöny-, szúnyogháló-készítés
-javítás. Tel.: 55-339.
LOMTALANÍTÁST, bútorszállítást
vállalok, komodót, sublótot, festett
bútort veszek. Tel.: 20-027, naponta
16-19 óráig.
REDŐNYÖK, reluxakészltés, harmonikaajtók, hevederzárak, ollós rácsok,
szalagfüggönyök csúcsminőségben,
korrekt áron, határidőre, közületeknek
is. Tel.: 6245-732.
VÁLLALKOZÓK! Számla nélküli,
régen meglévő családi tulajdonú
gépeiket, eszközeiket költségként
elszámolhatják egy % + ÁFA-ért.
Tel.: 4247-477. Sztanek Bt.

CP-Autoglas
Szélvédők - Oldalüvegek.
Szeged, Kis-Tisza u. 10.
Tel.: 62T 4-926.
BÜKFÜRDŐI üdülési jog f. évi aug.
19-től szept. 1-jéig átadó. Tel.: 15-942.
NÉMET nyelvtanítás, korrepetálás minden szinten és korosztályban. Tel.: 14-879.
MOGYORÓSZÍNŰ, kétéves, nőstény
sziámi macska ingyen elvihető. Tel.:
6241-237.
CSEMPE, padlóburkoló és PVC vásár a
Promenádnál 20-60%-os árengedmény. Hódmezőváshrley, Bocskai út
vége az Apolló Cipőgyárnál. Tel.:
46-22230 mellék.
AUTOSZALON
Szeged, Vásárhelyi Pál űl 4.
Tel.: 6223-322498.
BABA Nett Szeged, Berlini krt. 6.
Kaphatók babakocsik, autóba
gyermekülések, járókák,
etetőszékek, kiságyak,
pelenkázószekrények, pelenkák,
béhiruházat. Babakelengyét
összeállítunk! Kismamáknak
mellszlvót. melltartók, haskötők.

Century amerikai gyermek
autóülések, babakocsik
érkeztek a Baba Nett üzletbe.
Kiskereskedőket is kiszolgálunk
ezenkívül kapható: \lamma
Bell Triuniph melltartók.
Szeged, Berlini krt. 6. Tel.:
6243-019 Nyitva: 9-18 óráig.

ÁSOTTHALMON lakható tanya, gazdálkodásra alkalmas eladó. Tel.:
12-565.
2 SZOBÁS, kertes magánház Kisteleken eladó. „Sürgős 1079" jeligére a
Sajtóházba.

széles választékban,

színekben lakásokba és irodákba.

Gépírás, levelezési ismeretek:
computerkezelés, szövegszerkesztés
oktatása legrövidebb idő alatt
a „Harkály" Magániskolában,
Boldogasszony sgt. 48.140.
Tel.: 21-536 (du.)

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem gazdasági igazgatósága kísérleti állatház vezetőt keres a
domaszéki állatházba. Végzettségi
követelmény: kis állattenyésztő, vagy
biológus. Fizetés szolgálati idő figyelembevételével megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen: Szeged
Tisza Lajos krt. 107. Ellátási osztály
8-10 óra között.
AZONNALI belépéssel felszolgáló fiatal hölgyet felveszünk. Érd. tel.: 13-188.
SZAKÁCSOT felveszünk. Étd. tel.: 12-734.
A DESZKI Tüdőkórház-Gondozóintézet (Deszk, Alkotmány u. 36.)
állást hirdet a nyugdíjazás folytán
megüresedett anyaggazdálkodási csoportvezetői munkkörbe. A szakirányú
végzettség mellett az egyészségügyi
gyakorlat és a számítógépes ismeretek
előnyt jelentenek. Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet a gazdasági
igazgatónál.
A SZEGEDI Távközlési Igazgatóság
munkagazdasági osztálya műszaki
szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező munkatársat keres oktatási
előadói munkakörbe. Jelentkezni az
osztályvezetőnél lehet augusztus 10től kezdődően: Szeged, Tisza Lajos krt.
41. 316. sz. szoba. Tel.: 51-825. A
munkakör szepember l-jétől betölhető.
NÉMETORSZÁGI munkára felveszünk
technológiai csőszerelőt, argon
védőgázas hegesztőt. „Német nyelvtudás kell 1121" jelgére a Sajtóházba.
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI szaküzletbe
szakképzett, fiatal, agilis, férfi munkatársat keresünk hardware-ismeretekkel eladói munkakörbe. Érd.:
FRANK Számítás- és Irodatechnika.
Szeged, Oskola u. 8. Tel.: 12-167.
KERESKEDELEMBEN jártas üzletkötőkei keresünk. „Jól jövedelmező
557603" jeligére a Jókai utcai Hirdetőbe.
VIILANYSZERELŐKET azonnali
belépéssel felveszünk. Vállalkozói
igazolvánnyal rendelkezők előnyben.
Tel.: 25-656.
DÉLI-FARM Kft. pályázatot hirdet
állattenyésztésben és takarmányozásban jártas menedzser tanácsadó
munkakör betöltésére. Munkaterület
Csongrád megye és Bács-Kiskun
megye déli részére főként szarvasmarha szakirányban. A pályázatokat
szakmai önletrajzzal kérem az alábbi
cimre küldeni. Kiskundorozsma,
Kettőshatári út 6. (6791)
A DESZKI Tüdőkórház-Gondozóintézet állást hirdet a szegedi gondozóban megüresedett rtg. asszisztensi és takarítói állásokra. Érdeklődni a tüdőgondozó intézetben lehet
(Szeged, Török u. 3.) a vezető asszisztensnél, munkanapokon 8-16 óra közön
személyesen, vagy telefonon. Tel.: 22-544.

KÖZLEMÉNY

OLCSÓN és nagyon jól Görögországban! Az FP-Colussus GörögMagyar Utazási Irodának az ajánlata.
Hetente 5 alkalommal görög rendszámú légkondicionált Jugoszlávián
keresztül akadálytalanul közlekedő
menetrend szerinti buszainkkal.
Szállást biztosftunk Görögország
tengerpartján 15-féle üdülőhelyen
Érd.: Hotel Royal.tel.: 12-911/219.

GARÁZS eladó Rókuson, Nyitra u.
mögött. Érd. tel.: 13-759.
TISZASZIGETEN 3 szobás, gázközpontifűtéses, telefonos családi ház
eladó, 1,5 szobás lakást beszámítok.
Tel.: 77-016.
ÜLLÉS, Árpád dülő 102. sz. ház eladó.
Érd .: Üllés, Felszabadulás u. 83.
SZEGEDTŐL 15 km-re lakható tanya
eladó. Tel.: 12-565.
HEGYKÖZSÉG utcában 2,5 szobás,
telefonos magánház 2 100 00 Ft-ért
eladó. Tel.: 10-676.
GÖNDÖR soron garázs eladó. Tel.: 22-217.

EGYÉB

y

*m

A hirdetés szövege m a x . 20 s z ó , dija 3 5 0 Ft m e g j e l e n é s e n k é n t ,
amit rózsaszín postautalványon k é r ü n k b e f i z e t n i ,
és igazolásként feladói részét v. másolatát a k i v á g o t t s z e l v é n n y e l e g y ü t t
a következő címre b e k ü l d e n i : D É L M A G Y A R O R S Z Á G KFT.
h i r d e t é s i c s o p o r t , 6 7 4 0 Szeged, S a j t ó h á z , T a n á c s k ö z t á r s a s á g útja 10.
A szelvény többszöri megjelenésre is alkalmas. (Lakossági, nem üzleti hirdetésre!)
A m e g j e l e n é s é r d e k é b e n t ö l t s e ki a k ö v e t k e z ő r o v a t o k a t .
E z e k e t az a d a t o k a t t e r m é s z e t e s e n n e m k ö z ö l j ü k .
Telefon:

Lakcím:

OLE ESPANA! VIII. 14-VIM.30-ig
úszómedencés tengerparti appartmanok autóbusszal személyenként:
21.200 Ft Érd.: 6277-197.

„PLATAN"
Gyógyszertár
Szeged, Mérey u. 15.
tel.: 14-077.
Nyitva: h-p 8-18 óráig,
szombat 8-12 óráig.

- PADLÓSZŐNYEG - AKCIÓ
2 0 0 FT/FM ÁRENGEDMÉNY!

AKCIÓ

A U G U S Z T U S 1-IG

Csongrád:

Deszk:

LAKBER.ÜZLET,
Szőlőhegyi u. 2.

SZÉP András, Tiszau. 18.

Hódmezővásárhely: Mindszent:
BÚTORBOLT,
Klstópartu.1.
KISS Andrásné,
Nylzsnyal 13a.

Makó:
OTTHONSzépítők Boltja,
Gárdonyi u. 10.
IDEÁL Lakásfelsz.,
Széchenyltér 10.

|

GAZDA Bolt,

Köztársaság tér 5.

Szeged:
FIXPONTDiszkont,
Dorozsmai u. 14.
"EZ+Az", Rókusi krt.5/b.

Szentes:
DOBRAIFerenc,
Vásárhelyi u.73.

KERESKEDŐK F I G Y E L E M ! P A D L Ó S Z Ő N Y E G E T
b e f e k t e t é s nélkül, M I N T A U T Á N é r t é k e s í t ő üzleteket keresünk!
T e l e f o n : P É C S I - K E R ( 7 2 ) 7 1 - 9 2 1 , 71 - 9 3 2
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Tájékoztatjuk tisztelt kötvénytulajdonosainkat
a SZEGEDI RUHAGYAR
1991. évi fontosabb gazdasági mutatóiról:
871
1 287
1 230
56
383

Eszközök
Összes bevétel
Összes ráfordítás
Eredmény
Saját vagyon

811
711
836
875
374

EFt
EFt
EFt
EFt
EFt

VILLAMOSSÁGI

/AETALL

SZAKÜZLET

VAS-MŰSZAKI
SZAKÜZLET

BŐR CIPŐKELLÉK

Szeged.

A DÉLMAGYARORSZÁG
KÖZPONTI IRODA:
• Sajtóház, Tanácsköztársaság útja 10.
Telefon: 6224-633. Fax: 6251-034
Nyitva tartás: 7-19 óráig.
TOVÁBBI IRODÁK:
• MAHIR, Nagváruház-passzázssor,
Jókai u. 1. Telefon: 12-182.
Nyitva tartás: 8-18 óráig.
• Express Utazási Iroda, Kígyó u. 3.
Telefon: 22-522. Nyitva: 8-16.15
óráig.

Török u. 9/B.

• Casio szaküzlet (Family üzletház),
Mars tér 17. Nyitva: 7-19 óráig,
vasárnap: 7-13 óráig.
• Emmanuclle Tours, Oroszlán u. 1.
Nyitva: hétköznap 8.30-17-ig, szombaton: 9-13 óráig. Tel.: 12-005.
• ..Siker" Szolgáltató Lerakat, Hont
F. u. 24®.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
10-12-ig, 14—18-ig. Szombaton:
10—14-ig.

EGLO-LUX
INTERNATIONAL
Világítástechnikai
szaküzlet
Szeged, Brüsszeli krt. 12.

SZAKÜZLET

ÜZLETKÖZPONT
SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 19-21.

PVC-CSŐ
SZAKÜZLET

ÖT SZAKÜZLET
EGY HELYEN

IRODABÚTOR
SZAKÜZLET

HEGESZTESTECHNIKA
- hegesztőtranszformátorok,
- hegesztőgépek

Lámpák, csillárok, halogén
világítótestek
osztrák kivitelben, széles
választékban.
Lakások, irodák, üzletek
megvilágításához
szükséges,

energiatakarékos

világítótestek.

és azok alkatrészei,
- hegesztőelektródák,
ötvözött anyagokhoz is
- hegesztési segédanyagok

UJ ÜZLET

- hegesztőkábelek,

SZEGED, BRÜSSZEU KRT. 20.

- nyomáscsökkentők.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 9-17 óráig
Szombaton: 9-13 óráig

Kedvezményes faanyagvásár!
Sárléc: 9 FOn,

Rendkívüli

cserépléc: 25 Fvht.
Lambéria 688-750 Ft-ig.

akció!

Gerenda, deszka, palló részletre is.
ABC Kft. Szeged, Külső ip. öv.
m . sz. út 6. Tekfax: 6 2 6 1 -011.

RAMCMLL

O l c s ó ár!

RAMOVILL-SZERDA

Pamut

3 0 %

teniszpóló

ÁRENGEDMÉNNYEL:
[Hir—r
.

. IIIjjl

A Méter-Land
ajánlatai:

*fl

- Johnson-termékek selymek, szövetek,
bútorvásznak nagy
választékban,
- pamutanyagok kilós áron.
Viszonteladóknak
kedvezménnyel!
Szeged, Szentháromság u. 22.

k

^

Nyitva: hétfőtől péntekig
8-16 óráig.

^J

299,- Ft

*

A kisteleki középiskola
tanári állást hirdet
francia-angol, vagy
francia-német szakos
nevelő részére.
A z állás elfoglalásának
időpontja 1992. augusztus 16.
Bér: megegyezés szerint.
Cím: Árpád Fejedelem
Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium.
Kistelek, Ifjúság tér 3.

Amíg
Margaréta ventilátor
833,Elemes vasút
1393,-

a készlet tart!

Cím:
Szeged, Bartók tér 9.
Nyitva: H-P: 8-16 óráig
SZ: 8-12 óráig.
Tel: 62/21-724

feljönni!

Coca-Cola Amatil Italáru
(Magyarország) Kft.
keres
Szeged székhellyel
bérleményként
raktárai.
Feltételek:
- 1000-1200 nm fedett terület (min.
5 m belmagasság);
- Fűthető;
- min. 400 nm külső, betonozott
terület;
- 4 iroda+szociális helyiségek;
- 4 telefonvonal (faxlehetőség)
- ^4 órás használat;
- meghosszabbítható bérlés
lehetősége.
Jelentkezni lehet:
levélben vagy telefaxon:
Bodrogi Péter üzletág-igazgató
CCA Italáru (Magyarország)
Budapest X., Bánya u. 35. 1105.
Fax:157-3180.

A z emeletre
mindig
érdemes

SZEGED
NtáYAfiUHAZ

#

A Konzervgyár Kft.
üzemi konyhája szabad
kapacitással rendelkezik.
A „Menü" ára: 70 Ft.
Házias fzek!
Az Anna-kúttól villamossal
10 perc!
Jelentkezés
a konyhavezetőnél!
Telefon: 25-633043. mellék.
Pulz u. 46.

Pályázati felhívás !
A MATÁV Rt. szegedi igazgatósága pályázatot hirdet

oktatási

vezető

munkakör betöltésére.
A pályázat feltételei:
- felsőfokú állami iskolai (lehetőleg műszaki,
pedagógiai) végzettség,
- pedagógiai gyakorlat,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Angol, vagy német nyelvtudás előnyt jelent.
A munkakörhöz tartozó feladatok:
- állami oktatással kapcsolatos feladatok ügyintézése,
- szakmunkásképzés, gyakorlati oktatás,
- szakmai továbbképző tanfolyamok szervezése,
lebonyolítása,
- tanulmányi szerződések kötése, figyelemmel kísérése.
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázatokat 1992. augusztus 15-ig lehet benyújtani
a következő címre:
Szegedi Távközlési Igazgatóság
Vér Ilona munkagazdasági osztályvezető
Szeged 6747
A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai és szakmai végzettséget igazoló okirat hiteles
másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- hozzájárulást a személyi információ beszerzéséhez.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő
15 napon belül kerül sor.
A munkakör szeptember l-jétől tölthető be.
Felvilágosítást ad: augusztus 10-től
Vér Ilona munkagazdasági osztályvezető.
Tel.: 22-011/205.

Tel.: 16/068.15/068.

pietas-flor
temetkezés

Szeged.
Szentháromság u. 48.
Telefon: 10/558.

temetéssel összefüggő valamennyi
szolgáltatás-feladat ellátására.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KÉRI JÁNOSNÉ
Szívós Mária
volt Defag-dolgozó temetése 1992.
július 30-án 15 órakor lesz az
újszegedi temetőben. Gyászmiséje
július 31-én 18 órakor az újszegedi
templomban.
A gyászoló család.

„Beteg teste elpihent már, de a
lelke még velünk jár. Mert nem az
hal meg, kit eltemettek csak az, kit
elfelednek." Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa és testvér,
id. ALBERT SÁNDOR
1992. július 24-én súlyos betegség
után elhunyt. Búcsúztatása hamvasztás után lesz.
Soha el nem múló fájdalommal
A gyászoló család.
tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték/hogy a forrón
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett, drága jó féljem,
CSISZÁR LAJOS ISTVÁN
FARKAS MIHÁLY
volt kendergyári és szalámigyári életének 60. évében hirtelen eldolgozó életének 64. évében nem hunyt. Temetéséről később intézvárt hirtelenséggel elment közö- kedünk.
lünk, hogy lélekben örökre Velem
A gyászoló élettársa, édesanyja,
maradjon. Temetése 1992. július
lánya Edit és családjaik.
31-én pénteken du. 13 órakor a
Belvárosi temetőben.
Örök fájdalommal hű felesége. Fájó szfvvel tudatjuk, hogy a szeretettfiú,féij, és apa,
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
DR. ROMÁN GYÖRGY
szeretett férj,fiú,édesapa, testvér életének 55. évében elhunyt. Teés rokon,
metése július 30-án de. 11 órakor
KISS PÉTER
lesz az újszegedi temető ravataéletének 44. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése július lozójából.
A gyászoló család.
30-án 13 órakor lesz az újszegedi
temetőben.
A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
VADÁSZI ANDRÁSNÉ
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
Wolford Jolán
szeretett édesanya, anyós, nagyéletének 26. évében rövid szenmama és dédmama,
vedés után hirtelen elhunyt. Teözv. KÁTAI SÁNDORNÉ
metéséről később intézkedünk.
Berta Rozália
A gyászoló család.
életének 75. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség után meghalt. Temetése július 31-én 14 óra- Köszönetet mondunk mindazon
kor lesz az algyői temetőben.
rokonoknak, barátoknak, ismerőA gyászoló család.
söknek szomszédoknak, akik
SZANKA SÁNDOR JÓZSEF
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
temetésén megjelentek és fájjó édesanyám,
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.
özv. SZEKERES JÁNOSNÉ
K. Savanya Veronika
A gyászoló család.
volt domaszéki lakos életének 94.
évében elhunyt. Temetése 1992. Köszönetet mondunk mindazokjúlius 30-án 10 órakor lesz a do- nak, akik
maszéki temetőben. Gyászmiséje 9
MOLNÁR ISTVÁNNÉ
órakor a domaszéki templomban lesz.
Leánya és veje, Szamos u. 2. temetésén megjelentek, őt utolsó
útjára elkísérték. Külön köszönetet
Megrendülten tudatjuk, hogy mondunk kezelőorvosainak és
szeretett halottunk,
ápolóinak áldozatos munkájukért.
BERTA BÉLA
A gyászoló család.
volt ásotthalmi lakos életének 79.
évében, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta- Köszönetet mondunk mindazoktása 1992. július 31-én 11 órakor nak, akik felejthetetlen édesapánkat,
BATTANCS FERENCET
lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család. utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
Mély fájdalommal tudajuk, hogy
A gyászoló család. Tápé.
SZEMMÁRY LÁSZLÓ
70 éves korában elhunyt. HamKöszönetet mondunk mindazon rovasztás utáni búcsúztatása 1992.
konoknak,
szomszédoknak, barájúlius 31-én 15 órakor lesz a Dutoknak. akik felejthetetlen halottunk
gonics temtőben
FODOR MIKLÓS
A gyászoló család.
temetésén megjelentek részvétekFájó szívvel tudatjuk, hogy a sze- kel, virágaikkal fájdalmunkban
retett férj, gyermek, testvér és osztoztak.
rokon,
A gyászoló család,
MAGYAR JÓZSEF
Szőreg,
Szerb u. 107.
volt Szeged, Gyertyámos utcai
lakos életének 44. évében, július
27-én, türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. Végső búcsúztatása 1992. július 31-én, pénteken,
11 órakor lesz az alsóvárosi temető
kápolnájából.
A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik
szeretett halottunk,
VASS GIZELLA
temetésén megjelentek részvétükFájó szívvel tudatjuk, hogy sze- kel és virágaikkal fájdalmunkat
retett nagynéni, keresztmama, enyhíteni igyekeztek.
testvér és sógornő,
A gyászoló család.
KULAI ILONA
hosszú szenvedés után július 15-én Köszönetet mondunk mindazokmeghalt. Temetése augusztus 3-án,
nak akik édesanyánk.
hétfőn, 15 órakor lesz a Belvárosi
HEGYKÖZI FERENCNÉ
temető ravatalozójából. Gyászmise
temetésén
megjelentek és fájdalreggel 7 órakor a rókusi tempm
mkban
osztoztak.
lomban.
A gyászoló család.
A gyászoló család.
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MA
1992. JULIUS 29., SZERDA
NÉVNAP: MÁRTA
Héber eredetű, jelentése: úrnő.
FLÓRA
A virágok és a tavasz istennőjének Flóra nevéből. Ez a latin
flos (virág) szó származéka.
A Nap kel 5 óra 18 perckor,
nyugszik 20 óra 22 perckor.
A Hold kel 4 óra 42 perekor,
nyugszik 19 óra 54 perckor.
A Tisza vízállása Szegednél
kedden plusz 78 cm;
vízhőfok: 25,6 "C.
ÖTVEN ÉVE,
1932-ben e napon végezték ki
statáriális eljárás után, a biatorbágyi vasúti merénylet ürügyén
Fürst Sándort (1903-1932) és
Sallai Imrét (1897-1932), az
illegális kommunista párt
harcosait.

MÁV-1NFORMÁCIÓ: 10-906.
VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 13-098.
AUTÓMENTŐ: 26-555.
ZÖLDTELEFON: 12-513.
ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 22-844.
GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE: munkanapokon
7-18 óráig: 12-287; 12-487.
CELSIUS KFT.: 12-572.
Éjszaka és munkaszüneti napokon:
14-968, 14-722. (Dégáz)
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, HIBABEJELENTÉS: 14-097 (SZÉSZ);
12-572 (CELSIUS KFT.): 14-583
(FÉG)
VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI
HIBABEJELENTÉS: 10-155.
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE: Szeged. Szilágyi u. 2. Fogadóórák: hétfőn 8-17, keddtől péntekig 8-10 óráig. Telefon: 21-83323.
AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 088.
TINITELEFON: 12-011, hétköznap
16-19 óráig.
VÁMUDVARI szolgáltatás: ZollPlatz Kft. 25-788
POLGÁRŐRSÉG, Szeged, Rókusi
krt. 66.
KÖZÉP-PONT
Diákszolgáltató és
Információs Iroda,
Takaréktár u. 2.
Telefon: 21-103.

ORVOSI ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
(1357-es), este 8 órától reggel 7
óráig.
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a
balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a SZOTE traumatológiai
önálló osztálya (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 8. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi
Ugyeletet a II. Kórház (Kálvária
sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.
ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt
lakosság részére, Szeged, Szentháromság u. 1. sz. alatt. Telefon: 10100.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
NAPPALI ÜGYELET: hétköznap
13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este
19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz.
alatti rendelőben történik a sürgős
esetek orvosi ellátása.
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap
és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig
a Gyermekkórházban (Temesvári
krt. 37.) folyik a sürgős esetek
ambulans ellátása, ezen időszakon
belül, 22 órától 6 óráig a súlyos
állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos
kihívható. Telefon: 22-655.
GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET: ma este 7
órától holnap reggel 7 óráig a FülOrr-Gégeklinika tart ügyelet (Tisza
Lajos krt. 111., telefon: 10233/1200-as mellék.
MÓRAHALMON REUMTOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedden 15-18, pénteken 11-12.15
óráig.
CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán és pénteken délután 3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál. Eszperantó utca
1. szám alatt, telefon: 24-824.
SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS. OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS:

Család- és Nővédelmi Tanácsadó,
Debreceni u. 2. Telefon: 22-740.
S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: minden este 7 órátólreggel7
óráig. Telefon: 11-000. A hfvás
ingyenes..
IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773.
Minden munkanapon 8-16 óráig.
ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krtzisellátó, ambuláns
segélyszolgálat 0-24 óráig. II.
Kórház pszichiátriái osztály,
Kálvária sgt. 57.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
MENTÓK: 04.
RENDŐRSÉG: 07.
TŰZOLTÓSÁG: 05.

CELSIUS KFT.
Hűtőgép, hűtőkamra,
klfma, gázkészülék,
gázkazán.val amint
háztartási, nagykonyhai készülékek
beüzemelése,
javítása,
karbantartása.
Szeged, Ág u. 3.
Telefon: 12-572, 11-883.
Alkatrészbolt: Budapesti körúti
szolgáltatóház. Telefon: 25-500.

Spermehsors

Alapítvány
a nevelőotthoni gyermekekért.
Szeged, Londoni krt. 15.
Tel.: 11-090.
MNB 289-98008-34080-1.
NAPFORDULÓ SZOLGÁLAT
- testi, lelki támaszadás daganatos
betegek és hozzátartozóik számára:
kedden 8-12, csütörtökön 13-16
óráig. Telefon: 21-622/257, 258-as
mellék. Rákóczi tér, megyeháza.

V O I O Á I AT

Saját otthonában
folyamatosan
gondozza a
rászoruló betegeket
és gyermekeket.
Szeged, Irinyi u. 2.,
tel.: 29-726

TABÁN CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kereszttöltés u. 13.

AJÁNLATAINK
SEGÍTÜNK A VÁLASZTÁSBAN!
HÍDBETON
Betonkészltés, sóder, marosi homok,
bányahomok házhoz szállítás.
Megrendelhető: Hfdbeton Bt.
Szeged, Napos út 10.
Telefon: 25-335

&

KIÁLLÍTÁS

ÚJ HELYEN
a diákmunkát igénylő cégek és a
munkát vállaló diákokrégipartnere, a

AZ 195Ö-ES-60-AS EVEK
PROGRESSZÍV MAGYAR
FESTÉSZETE
cfmű kiállítás a Móra Ferenc
Múzeum II. emeleti kiáiIftótermében.

MA

PAPÍRSÁRKÁNY-KÉSZÍTÉS 10
órakor a Bartók Béla Művelődési
ADMIRALITÁS
Központ napközis foglalkozásán, a
•
FOLYAMI
Napsugár táborban.
L
TEHERÁRUAZ EGRI CSILLAGOK című maY
FUVAROZÁS
gyar filmet vetítik 10 órától fiata' FOLYAMI KAVICS loknak, 15 órától nyugdíjasoknak a
-MAROSI HOMOK
Dugonics moziban (Kossuth L. sgt.
házhoz szállítás
53.).
Megrendelhető: 62/13-470, 12-692 TRANSZCENDENTÁLIS MEDISzeged, Csongrádi sgt. 27.
TÁCIÓ - bevezető előadás 17.30Telephely:
tól a Klauzál tér 2. II. emeleti
Szeged, Boszorkány-sziget
előadójában.
HOLNAP
SZŐRLABDA-KÉSZÍTÉS 10
órától a Bartók Béla Művelődési
Központ napközis foglalkozásán, a
Napsugár táborban.
*
KIRÁNDULÁS a gersendorfi
Szafari Parkba, augusztus 14-15én. Program: Székesfehérvár,
Pannonhalma városnézés, Győr
szállás, másnap a Szafari Park
megtekintése, hazautazás. ÉrdekMÉRLEGJAVÍTÁS
Közforgalmi, labora- lődni, jelentkezni lehet a Juhász
1 tóriumi mérlegek ja- Gyula Művelődési Központban,
L\ vftása, szerelése, hi- Vörösmarty u. 5., telefon: 12-248.
telesítése.
I SZ
Mérlegkészftő, Javító
és Kereskedelmi
A szolgáltató oldal
Kisszövetkezet
Szeged, Lengyel u. 26. T.: 13-809.
lakossági, közösségi
Makó, tel.: (54) 11-294
szolgáltatások és
Hmvm.-hely, tel.: (62)41-158
szabadidő-szórakozás
Szentes, tel.: (63) 12-252
rovataiba adásvétel és
konkrét időponthoz
•
PROCONTROt
kötött szolgáltatások,
események
FAX- és TELEFONSZERVIZ
megjelentetését
Javítás, szerelés, üzembe helyezés
nem vállaljuk. Csak
Rendszeres karbantartás, ellenőrzés
költségtérítéssel
Panasonic, Canon, Sharp, Murata
veszünk
faxok.
Veres ács u. 286. Tel.: 26-692,26-392,
fel információkat.
fax: 26-181.
Leadás legkésőbb
Munkafelvétel az áruházban is:
a megjelenés előtt
Széchenyi tér 8. T.: 24-711.
2 nappal levélben, vagy
hétköznap
VIZ-.GAZ-, KOZPONa 12/825-ös telefonon
TIFŰTÉS-SZERELÉS
i
hét végén is.
(Czakó Julianna).
Szeged, Etelka sor 12.
Telefon: 30-905

Egyéni és csoportos problémakezelés, tanácsadás - szociális, psziPAPP
chés, jogi - szfvességszolgálat. Fogadóórák munkanapokon. Bővebb
MÁRKASZERVIZ
felvilágosítás a helyszínen. Tele- Ford autók fizető és garanciális
fon: 26-636.
javítása, zöldkártya kiadása valamennyi négyütemű benzines autóhoz.
Szeged, Kereskedő köz 3.,
LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS
nyitva: 7-17 óráig. Tel.: 61-423.

8 Ft kiállással: lakásra, egészségügyi
intézményhez, nyilvános telfonfülkéhez, iskolákhoz, kollégiumokhoz.

\GABRIEL|
TEHER
KÁRPITOZOTT BÚTOROK
JAVÍTÁSA:
Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212.

m

SZILÁNK

ÜVEGEK,NSZK
TÜKRÖK; FÜSTÜVEGEK méretre
vágása, beépítése
expressz határidővel is.
HŐSZIGETELŐ ÜVEG garanciával.
Teréz u. 42. Telefon: 6226-095.
Tükör-bemutatóterem: Rókusi kit. 78.

c?&

ISO

Salvador Dali: Páter noszter,
Ipolyi Arnold: Magyar mythologia

VECCHIA BOLOGNA ETTEREM
és PINOCCHIO FAGYIZÓ
Deák Ferenc u. 24-26.
- Bolognai spagetti
142 Ft
- Parmezános csirke zöld metélttel
187 Ft
- Milánói makaróni
83 Ft
- Spagetti alla Carbonara
136 Ft
- Csirkemell kókuszbundában
165 Ft
- Különleges kelyhek eredeti olasz, főzött fagylaltból
A fagyizó csütörtökön, pénteken, szombaton éjjel is nyitva!
SELLŐ VENDÉGLŐ
Szeged, Pille utca (a Szeol-pálya mellett)
Telefon: 13-300
Nyitva: naponta 10-23 óráig.
Házias ételekkel várja vendégeit Papp Jenő és csapata!
- Ropogós malacsült
- Sárkánytitok
- Rántott karfiol
- Gyümölcsös puding
Elvitelre időre elkészítjük előre megrendelt ebédjét.

Padlószőnyegvásár!

Július 30-31-én
FONTOS SÁNDOR
festőművész emlékkiállítása a
Juhász Gyula Művelődési Központ
földszinti termében. Megtekinthető
augusztus 7-éig, hétköznap 10-18,
vasárnap 10-14 óráig.

KULTURÁLIS PROGRAMOK
Szeged, Honvéd tér SB. II. 205.
Telefon: 13-320.

MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ

Könyvesbolt: Szeged, Csongrádi sgt. 73.

EGY JÓ ASZTAL

ÜVEG, TÜKÖR
ÉS SZOLGÁLTATÁS
Tükörkészftés, sík- és öntöttüvegvágás, hőszigeteltüveg-készftés és bedolgozás. T.: 62-11-240.
Kárpitosbútor-javftás, asztalosipari
Olcsó cement és oltott mész, sóder,
munkák. T.: 11-790.
homok, föveny, kohósalak,
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
építőanyagok
- szállítással.
parkettázás, melegpadló-burkolás.
Weimar rakodógéppel munkavállalás.
T.: 23-7662.
Érdeklődni: Székely sor 13.
Költöztetés, rakodás, szőnyegtiszTelefon: 6254-198,7-16 óráig.
títás. T.: 11-003.
Telephely: Szeged, Május 1. u. 47.
ELŐNYÖS ÁRON
A KOMFORTTÓL!

Telefon: 10-123,10-311,21-205.

%

HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ
Fekete sas u. 22. Telefon: 11-122.
Jack Higgins: Az oroszlán dühe, 228 Ft
Egy újabb izgalmas történet.

aíD

AUTÓKÖLCSÖNZŐ
FONA RF.NTa CAR
Szeged, Zoltán u. 20. Telefon: 11-267.
Nyitva: 9-15 óráig.

G £ L K A KFT.
Vállal: villanymotorok tekercseDél-magyarországi
lését, klfma, hűtőkamra, kishűtőGyermek és Ifjúsági Alapítvány
gépek, nagykonyhai berendezések,
presszógépek, műholdvevő, kapuSzeged,
Deák Ferenc u. 29. telefonok, tetőszellőzők, vagyonvéTel., fax: (62) 10-595. delmi (riasztó), kisközösségi antennák szerelését, javítását, karbantartását.

SZERDA, 1 9 9 2 . JÚL. 2 9 .

.

vásár

40%-os

az olajosklub hátsó termében:
szabadidőruhák, pólók,
pólóruhák nagy választékban.
Vászonnadrágok 420 Ft-tól,
cipők 20-40%-kal olcsóbban,
papucsok
21—34-ig 290 Ft-ért.
35-44-ig 390 Ft-ért kaphatók.

árengedmény

Szeged belvárosában
120 nm alapterületű+galériás

üzlethelyiség
bérleti joga átadó
telefonnal együtt!
Az üzlet bármilyen célra
alkalmas!
Irányár: 4 000 000 Ft.
Árajánlatokat „Üzlethelyiség
1095" jeligére a Sajtóházba.

a belga import
padlószőnyegekből!
Minden kedves érdeklődőt
várunk Szegeden,
• az IKV kultúrtermében
(Dáni u. 14-16.)
Július 30-31-én, és
augusztus l-jén 8-18 óráig.
E X B R O K E R Bt.
ÍÍJ DISZKONT ÁRUHÁZ
(a Centrum áruházzal szemben)
PONDS tusfürdő
250 rőt

190 Ft

ALPIFRESH tusfürdő
153-ról
130 Ft
ALPIFRESH testápoló
231-ról
PALMOL1VE szappan

199 Ft

58-ról
50 Ft
DEO DAS roll-on 104-ról
55 Ft
[RISCHER FRÜCHLING DEO
209-ról 199 Ft
1RISCHER FRÜCHLING roll-on
189 ról
170 Ft
Szeged, Tisza L. krt. 38.
Nyitva 9-18 óráig

KERESKEDŐK, V I S Z O N T E L A D Ó K , F I G Y E L E M !

NYÁRI AKCIÓ!
Sokféle, zsákos
nyugati ruházat.
HON, EUR, NRL, VUF
minőségben,
FAJTÁRA VÁLOGATOTT:
jogging,
szoknya, póló, blúz stb.
RAKTÁRAK:
Kaposvár (központi raktár),
Dombóvári u. 1. Tel.: 8219-687.
Miskolc,
Martintelep, Latinca S. u. 7. Tel.:
46380-042.
Debrecen, Tengerész u. 1/A.
Tel.: 5268-066
(Akció aug. 1-jétől).
Pécs,Rákóczi u. 5.
Tel.: 7210-440 (Akció: aug 3-tól).
Budapest X., Halom u. 42."
Tel.: 1/157-1466.
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MERLEG: Végre Öné
I < y I KOS: Energikus, céla rég áhított tárgy! De
I
' tudatos munkája még a
j o b b , ha nem mutogatja a
kételkedőket is meggyőzi!
blokkját...

m

S K O R P I O : Nem a
B I K A : A dac nem a
világ fordult Ön ellen!
legjobb tanácsadó! Mint
ahogy a kárörvendő szomszéd Senki sem fordul! Csak „maga
alatt van"...
sem...

Z

" NYILAS. Sokan nem is
IKREK: Mohón bújja a
- sejtik, mennyire érzéprospektusokat. Hiába:
keny és mennyire sértődéaz álmokból sosem elég!
keny!

i

BAK: Ön jól érvel! Bár
RÁK: Nagyon élvezi,
ha belegondol, egy
ha kényeztetik! Nos ma Önnek kell mást kényez- kissé szubjektív az érvelése.
tetnie...

&

s\

VÍZÖNTŐ: Ma minOROSZLÁN: Ma igadenkivel találkozik zán jó napja - lenne ha nem hergelné ok nélkül kivéve azt, akivel tényleg
szeretne.
magát...
HALAK: Ha egy héttel
SZŰZ: Ha összeszólalX előbbre járnánk - tökozik egy Bakkal...
Hát... kétes a vita kimenetele! kéletes lenne a boldogsága!
np

MOZI
K O R Z O : Alvajárók. Színes
amerikai horrorfilm (16 éven
felülieknek!). Kezdés: 10
órakor. Münchausen báró
kalandjai. Színes, m. b. amerikai film. Kezdés: délután fél 4
és háromnegyed 6 órakor.
Terminátor II. - Az ítélet napja.
Színes amerikai film. Kezdés:
este 8 órakor.
B E L V Á R O S I : Alvajárók.
Színes amerikai horrorfilm (16
éven felülieknek!). Kezdés:
délután 3, negyed 6 és fél 8
órakor.
FÁKLYA: The Doors. Színes
amerikai film. Kezdés: délután
5 és este 8 órakor.
B A L Á Z S BÉLA F I L M T É KA: Leningrád cowboys menni
Amerikába. Színes finn film.
Kezdés: délután 4, 6 és este 8
órakor.
A U T Ó S M O Z I (dorozsmai
vásártér): A bárányok hallgatnak. Színes amerikai film (18
éven felülieknek!). Kezdés: este
9 órakor.
KISKŐRÖSSY HALÁSZC S Á R D A : Trükkös halál II.
Színes amerikai film. Kezdés:
este 9 órakor.
KERTMOZI: Holtpont. Színes
amerikai film. Kezdés: este 9
órakor.

MAGYAR TV
TVl
5.45: Falutévé - géptippel
6.50: A Reggel - Közérzeti
hírműsor
8.30: Közjáték (ism.)
8.35: Miska mackó és a többiek. Szovjet gyermek, 2/1.
(ism.)
9.25: Évgyűrűk
10.00: Itt Barcelona! Öttusa lovaglás
13.05: Lovejoy - angol tévéfilmsorozat: Az itáliai
Vénusz (ism.)
14.00: Ez is jazz. A Scott
Cossu-trió (ism.)
14.30: Itt Barcelona! Magyarország-USA férfi kézilabdamérkőzés
15.50: Drezdai gyűjtemények
műkincsei

16.05: Mini klip-mix
16.15: A kamaszodó kamaszadó vakációs sorozata. Kellene egy lány
16.40: Délutáni egyenleg
16.55: Itt Barcelona! Öttusa Lovaglás. Úszás, 200 férfi
mell, döntő. Birkózás, döntők
20.20: Híradó
20.45: Itt Barcelona!
22.50: Közjáték (ism.)
22.55: AKTuális
23.20: Mézesmadzag - riportműsor (Készítette a Fekete
Doboz Kft.)
Újságok
apróhirdetései
alapján fiatal lányok ezrei
kelnek útra Olaszországba,
hogy táncosnők
legyenek
éjszakai klubokban. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
tánc mellett konzumálni is
kell. Többségük nem jön
vissza, s lassan sodródnak a
kiszolgáltatottság, prostituálódás felé.
0.10: Későesti híradó
0.15: A Financial Times keleteurópai gazdasági híradója
0.40: ZDF- híradó
TV2
16.40: Hírek, időjárás, műsorismertetés
16.50: Nomád nemzedék - 64.
Oktatás
17.22: Közlemények
17.25: Dominó - Telefonos
játék
17.45: Regionális híradó
18.00: Híradó, időjárás
18. 18: Katt és kutyája, 22/2.
Hajtóvadászat (ism.)
18.42: zöldpont
19.05: Csengetett, Mylord? angol tévéfilmsorozat, 65. A
részvények
20.00: Kérdések - válaszok. 45
perc a Munka törvénykönyvéről, a közalkalmazotti és
köztisztviselői törvényről.
Telefon: 131-7958
20.50: Minidrámák - angol
rövidfjátékfilmek: Vizesblokk, zárt lánc, A világ legjobb atombiztos óvóhegye
21.20: Hollywoodi interjúk. A
Hargitay család
Arnold
Schwarzenegger
boldogan alakította az egykori Mr. Universe-et, Mickey
Hagitayt az egyik híressé
vált tévéfilmben. Mit csinál
ma az építész Mickey ? Hogy
él filmszínésznő
lánya.

Mariska, akinek édesanyja a
világhírű
szexbomba-filmsztár, Jayne Mansfield volt?
Hogy néz ki az egyik legelegánsabb Los Angeles-i ház belülről?
22.00: Esti egyenleg
22.20: Időjárás
22.30: Magyar novellák. Tógy
er farkasa - tévéjáték
22.55: A dalai láma Magyarországon - riportfilm
TKTV
18.30: Képújság
19.00: Szív TV
VTV (Szeged)

üzenet Jack barátnőjétől és
a pelenkák
közt
néhány
köteg százdolláros,
ami
azonban hamis.
17.00: Hírek
17.05: Mindent vagy semmit játék
18.15: Bingo - j á t é k
18.45: Híradó
19.20: Szerencsekerék
20.05: Időjárás
20.15: Üdvözlet a Tegernseeről - német film
21.55: Akut
22.25: Beszélgetés
22.55: Hírek
23.00: Temető a tóparton amerikai film
0.40: MacGyver (ism.)
1.30: Műsorismertetés

17.00: Képújság
18.30: VTV Híradó
RTL PLUS
18.40: Programajánlat
18.50: Amerikai képeslapok: 6.00: Híradó
7.00: Halló, Európa - jó regAutószalon, Disney-land
gelt, Németország!
19.44: Teleshop
8.55: Owen Marshall - soro20.50: Híradó (ism.)
zat: Baleset a nyári táborban
21.00: HTV-30 film: Az óriás
9.50: Gazdag és szép - sorozat
polip (ism.)
10.15: Dr. Marcus Welby - sorozat: 20. házassági évforduló
11.05: Játék
MŰHOLDAS ADÁSOK | 11.30: Családi párbaj - játék
12.00: Magazin
12.30: Az élet játékai - sorozat
EUROSPORT
13.20: Kalifornia klán - sorozat
14.15: A Springfield-sztori 6.00: Olimpiai magazin
sorozat
8.00: Olimpiai közvetítés
14.55: A Főnök - sorozat: Rej13.30: Olimpiai hírek
télyes halál
13.45: Olimpiai közvetítés
15.50: CHIP's - sorozat: Szegé17.30: Eurosport-hírek
nyek angyala
18.00: Olimpiai közvetítés. 16.45: Rizikó-játék
Torna, birkózás, úszás
17.15: Forró nyeremény
23.00: Olimpiai magazin
17.45: Nyereményjáték
18.00: Fiatalok magazinja
2.30: Eurosport-hírek
18.45: Híradó
19.15: Robbanékony - magazin
SUPER CHANNEL
19.45: Jó idők, rossz idők sorozat
10.30: Egyveleg
20.15: Kastély a Wörthi-tónál 12.00: Super-üzlet
sorozat: Egy kopasz ritkán
12.30: Turisztikai magazin
jár egyedül
13-00: Japán üzleti élete
Krista Springerrel is előfor16.00: Élő videoshow
dul, hogy anyagi nehézsége
18.00: Wyatt Earp - sorozat
támad. Megpróbál felhajtan i
18.30: Én, a kém - sorozat
egy gazdag üzletfelet. Teddy
19.30: Patyomkin páncélos a csinos lányok után érdekfilm
lődik. nem a kis üzletekkel
21.00: Utazási magazin
foglalkozik. Figyelmét csak
21.30: Üzleti hét
Krista fényképe kelti fel,
ezután titkárnőjével útra kel.
22.00: Hírek
21.10: Életre-halálra-sorozat
22.30: Európai riportok
22.10: Tévétükör - magazin
22.45: Piacgazdaság
23.00: Veszélyes játékok - film 23.00: Alaszka - sorozat: Telihold
23.50: Hírek
TV5
24.00: Borzasztó kedves család
- sorozat: Aranyláz 1.
7.40: Francia nyelvlecke
0.30: Légifarkas - sorozat:
9.00: Természetvédelmi magaBorotvaélen
zin
1.30: A Főnök (ism.)
10.00: 40 fok árnyékban
2.30: Dr. Marcus Welby (ism.)
12.15: Varieté fiataloknak
3.30: Robbanékony (ism.)
13.30: A jó kaland - sorozat
4.00: CHIP's (ism.)
14.00: Hangversenyek
4.50: Jó idők, rossz idők (ism.)
16.15: Környezetvédelem
5.15: Fiatalok magazinja
17.10: Főzőcske
(ism.)
17.40: Francia nyelvlecke
18.00: Kvízjáték
RADIO
19.00: Hegyek - turisztikai
magazin
20.00: Teleszkóp
KOSSUTH
21.30: Színházi közvetítés
23.20: Hírek
4.30: Reggeli Krónika
23.40: Szabad stúdió
8.20: Törvénykönyv
SAT1

6.00: Jó reggelt a SATl-gyel!
8.30: Szomszédok (ism.)
9.00: Hírek
9.05: Hotel (ism.)
10.00: Marlowe, a magánnyomozó (ism.)
11.55: Szerencsekerék (ism.)
12.40: A nap tippje
12.45: Telebörze
13.00: Hírek
23.05: Telebörze
13.35: Kaliforniai nap alatt sorozat: A jéghegy csúcsa
14.30: Szomszédok - sorozat:
Híresztelések
15.00: Hírek
15.05: Hotel - sorozat: Tévely* gések
16.00: MacGyver - sorozat:
Milliókat érő csecsemő
MacGyver Jackkel
együtt
annak repülőgépében talál
egy csecsemőt. Mellette egy

8.30: Hangszemle
9.05: Napközben
11.05: Válogatott perceink
11.35: Őszi kavargás - 18/1.
12.00: Déli Krónika
12.30: Vendég a háznál
12.50: Külpolitikai figyelő
13.05: Ki nyer ma?
13.15: Falurádió (ism.)
13.30: A református egyház
félórája
14.05: Klasszikusok mindenkinek
15.05: A Határok nélkül naplója
16.00: Délutáni Krónika
16.10: Barcelona '92
16.30: Mindennapi gazdaság
16.40: Filmzene
17.05: Magyarországról jövök...
18.00: Esti Krónika
18.30: Ráadás
19.05: Barcelona '92
19.30: Jó éjszakát, gyerekek!
19.35: Összeállította: Orbán Ottó
20.05: Emlékezetes észak-dunántúli népdalok és táncdallamok

20.30: Határok nélkül
21.05: Kossuth-klub
22.00: Késő esti Krónika
22.30: Fórum
23.05: Nagy mesterek - világhírű előadóművészek
URH-n:
6.55: Körzeti információs magazinok
11.00: Derűre is derű (ism.)
11.25: Muzsikáló természet
11.30: Tibeti misztériumok
(ism.)
14.00: Kettős kötődés
14.30: Látatlanul - Társalgó
(ism.)
16.00: Amerika Hangja
19.00: V materinskom jazyku
19.30: In limba matrna
20.00: In der Muttersprache
20.30: Na matemjem jeziku
23.00: A BBC magyar műsora
23.45: Quotidiennement Votre
de Francé
PETŐFI
4.30: Napindító. Zenés ébresztő
8.05: Kölyökrádió
8.35: Nagy Éva énekel
8.50: Apró-cseprő - gyerekekről
9.00: Hírek, időjárás
9.03: Zene-szó - különkiadás
10.00: Halló, itt Barcelona!
Közvetítések, tudósítások
Közben:
11.00: Hírek, időjárás
12.45: Időjárás- és vízállásjelentés
13.00: Hírek
14.00: Derűre is derű. Az opálkirály. Kopányi György
hangjátéka
14.25: Halló, itt Barcelona!
Közvetítések, tudósítások
Közben:
15.00: Hírek, időjárás
16.00: Rockszerda
17.00: Hírek, időjárás
17.03: Halló, itt Barcelona!
Közvetítések, tudósítások
Közben:
19.00. Hírek, időjárás

23.00: Hírek, időjárás
23.10: Napforduló
Közben:
0.15: Barcelona '92
1.00: Jazz-show
4.03: Magyar nóták, csárdások
BARTÓK
6.00: Muzsikáló reggel
9.05: Pódium. A Bambergi
Szimfonikus Zenekar játszik
10.00: Hírek, időjárás
10.05: Egy bál. Jókai Mór
novellája
10.28: Operaslágerek
11.05: Versenyművek
11.40: Népdalkórusok, hangszerkettősök
12.00: Hírek, időjárás
12.05: Hangverseny délidőben.
Budapesti Bach-hét 1991. a
Deák téri evangélikus templomban - 4/L
14.00: Hírek, időjárás
14.05: Jeney Zoltán műveiből
15.20: Zenekari muzsika
16.00: Hírek, időjárás
16.05: Árnyjáték. Fukazava
Hicsiro elbeszélése
16.35: Beethoven: D-dúr trió
Op. 8.
17.00: Metronóm. Zenebarátok
órája
17.50: Újraolvasva (ism.)
18.00: Hírek, időjárás
18.05: A magyar zene évszázadai. Híres magyar operaénekesek
19.35: Francia kamarazene
20.09: Hírek, időjárás
20.14: A Budapesti Tavaszi
Fesztivál hangversenyeiből
21.40: Hajnóczy Péter novelláiból. Tréfa
22.00: Hírek, időjárás
22.05: Hallgassuk együtt!
23.00: Fiók. A kötet-lenek
irodalma
23.30: Trilok Gurtu együttese
játszik
24.00: Hírek, időjárás
0.05: Századunk zenéjéből

CONTROLL

"41?

HA S Z Ü K S É G E L E N N E E G Y J O

Rt.

ÜZLETTARSRA.

E-

ai
>

PÉNZTÁRGÉPEK - ACONTROLLTÓL

6500 termékre programozható,
vonalkódolvasó és számítógép is csatlakoztatható.
...HOGY GYORS ÉS PONTOS LEGYEN A KISZOLGÁLÁS
CONTROLL Rt. SZEGEDI KIRENDELTSÉG
6720 Szeged, Oskola u.16. Telefon: 62/21-689, Fax: 62/56-992

DÉLMAQYARORSZÁQ
NAPILAP
Főszerkesztő: D L U S Z T U S I M R E
Felelős szerkesztők:
SANDI ISTVÁN, SZÁVAY ISTVÁN, TANDI LAJOS
Művészeti vezető: N É M E T TIBOR
Rovatvezetők:
KISIMRE FERENC (információs), KOVÁCS ANDRAS (gazdaság),
P A N E K J Ó Z S E F (kultúra), G Y Ü R K I E R N Ó (sport),
N A G Y L Á S Z L Ó (fotó).
K I A D J A : a D é l m a g y a r o r s z á g Könyv- és L a p k i a d ó Kft.
Felelős kiadók, a társaság ü g y v e z e t ő igazgatói:
C H R I S T I A N T H E O D O S E és D L U S Z T U S I M R E
Igazgatók: B E L L A V I C S I S T V Á N (marketing),
K I S P Á L A N T A L (adminisztráció).
Technikai vezető: T Ó T H P É T E R
Szerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Telefon:
24-633 : titkárság: 13-710: olvasószolgálat: 12-825:
sportrovat: 13-529: hirdetésfelvétel: 12-836: ügyvitel: 13/130.
Telex: 82-282. Telefax: 13-130. Szedés: Délmagyarország Kft. Nyomás:
Nice I'ressc Invest, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 23-047.
Igazgató: Surányi Tibor. Terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság. Igazgató:
Gíimesiné dr. Etscdy Sarolta.
Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél.
Előfizetési díj egy hónapra 245 Ft. ISSN 0133-025X

Mai lapszámunkat szerkesztette: Szávay István
Segédszerkesztő: Panek József

DÉLMAGYARORSZÁG

16 RÖVIDEN

A folyamatosan
készülő
Kádárlegendárium szerint az „Öreget" mindig
nagyon felkavarta egy-egy
áremelés.
Nem mindennapi politikai
ösztöneivel
ugyanis nem afféle
szépséghibáknak
fogta fel az árlistákon eszközölt változásokat. Jó előre meglátta, hogy ezek
könnyen okozhatnak végzetes repedéseket a gulyás-kommunizmus szent bográcsfalán. Egy-egy nagyobb szabású akció
után sokáig elhúzódott a nyilvánosság
elől, majd egy „spontán" gyár- vagy
téeszlátogatás
kellemes,
személyes
tapasztalataiból erőt merítve, napirendre
tért a dolgok felett.
Egyszer azonban, még a gyászhetek
idején, váratlanul megjelent a képernyőn
és megosztotta
gondjait az össznépi
hallgatósággal. Elmondta, hogy nemrég
egy gyárlátogatás során a központi iroda
előtti udvaron valami
kertészbrigád

MTI FOTO KFT
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Időközi választás Tápén
Mint arról hírt adtunk, Márton György tápai képviselő
(26-os választókerület) lemondott mandátumáról. A helyi
választási bizottság - a törvény
előírásainak megfelelően tegnap ült össze a városházán s
az időközi választás kiírásáról
döntött. A választás időpontja

szeptember 27., vasárnap 6-tól
18 óráig. A lebonyolítás helyét
később jelöli ki. A bizottság
plakátokon értesíti döntéséről a
tápai választókat és nyugtatja
meg őket, a kopogtatócédulákat minden címre időben el
fogja juttatni.

N e m z e t k ö z i kiállítás
Nemzetközi alkotótábor
kiállítása nyílik meg július 30án - és látható augusztus 23-ig
- Szegeden, a Kálvária Galé-

riában (dr. Boross József u.
2 7 . ) . A tárlatot 30-án, 17
órakor dr. Lippai Pál polgármester nyitja meg.

Kánikulai tanácsok
Az ételkészítés

aranyszabályai

Tartsunk mindent nagyon
tisztán a konyhában!
Az ételkészítéshez használt munkafelületeket (asztal, gyúrótábla, vágódeszka)
és eszközöket, gépeket különösen tisztán kell tartani.
Minden élelmiszer-darabkát,
morzsát, foltot tekintsünk ártalmas csírák tömege hordozójaként - mielőbb távolítsuk el. A mosogatáshoz
használt kefét, szivacsot alaposan öblítsük ki, és tartsuk
szárazon.
Az elmosott eszközöket
lehetőleg ne t ö r ö l g e s s ü k .

Buszok Szabadkára
Javultak az utazás körülményei, s változatlanok az
utasok igényei - ezért úgy
döntöttek a Tisza Volánnál,
hogy augusztus harmadikától,
hétfőtől naponta két járatot
indítanak S z a b a d k á r a é s
vissza. Reggel hatkor indul az
első Szegedről, vissza Szabadkáról pedig 10 órakor. A
délit 12 óra 30 perckor indítják S z e g e d r ő l , vissza S z a badíkáról 14 óra 20-kor jöhetnek az utasok.

5.

CH.

Á.

VÁRHATÓ

N y u g á l l o m á n y b a vonul
j ú l i u s 31-étől Z u b e k J á n o s
alezredes, a Határőrség szóvivője, utóda Krisán Attila ezredes, az eddigi helyettes szóvivő lesz.
Az MTI kérdésére Zubek
János elmondta, hogy 43 éves,
betöltötte a 25 év szolgálati
időt, s saját kérésére, az országos parancsnok engedélyével f e j e z i be aktív katonai
pályafutását. Távozásának
okáról elmondta, hogy üzleti
vállalkozásba kezd, a dél-tiroli
Forst-sörgyár magyarországi
menedzsere lesz, s ezt a munkát etikailag nem lehet összeegyeztetni a szóvivői tevékenységgel. Hozzátette még:
többek között azért fogott
v á l l a l k o z á s b a , hogy három
lányát minél jóban támogatni
tudja.

RIGÓ BÉLA

valamilyen alvállalkozóval szokták úgy
havonként egyszer rendbehozatni azt a
pár virágágyást, aki e célból kiküldi egykét alkalmi segédmunkását. Am ezeket a
kétes egyéneket egy ilyen fontos látogatás napján már a gyárkapunál fel- vagy
letartóztatnák
a biztonságiak.
Hiszen
belőlük állt a kertészbrigád
is. A nép
atyja tehát saját klbereitől
óhajtotta
tapintatosan megtudakolni a közhangulatot, a jelivégé vált mondatot maga a
kiváló reflexiről és
találékonyságáról
híres alezredes elvtárs izzadta ki, tovább
növelve tekintélyét a csapat előtt.

csinosltgatta a virágágyásokat, s mivel
ezek az emberek nem szerepeltek az ő
gondosan kidolgozott programjában, az
az ötlete támadt, tőlük keres
választ
nyugtalanító
kérdéseire:
fokozódó
nehézségeink
láttán mit várnak ők a
jövendőtől. A kertészek egy darabig hallgattak, végül a brigádvezető azt mondta
neki: „Kádár elvtárs, aki dolgozik, az
nálunk ezután is boldogul!" - Hát ezt
üzenem én mindenkinek - kacsintott be
Sokszor eszembe jut ez a történet,
hamiskásan a bölcs uralkodó a népet
képviselő tévékamerába -, aki dolgozik, amikor arra gondolok, hogy manapság
ki nyugtatja meg Antall Józsefet, és mit
az nálunk boldogul.
Benfentes barátaim egyike már más- mondhat neki, mert egy olyan ígéret,
nap megesküdött nekem, hogy a patinás hogy az boldogul, aki dolgozik, inkább
nevü gyárban sosem volt ketrészbrigád, már fenyegetés.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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Diáksiker

A RÁDIÓ

kereskedelmi
adásának
mai ajánlata:
Feszültség alatt? Vendég:
a Dcmász Rt.
vezérigazgatója.
Szerkesztő: Pálfy Katalin

g „Hallgassa Ön Is,
Önnek Is szól!"

Nem m i n d e n n a p i sikert
könyvelhet el a szegedi Abonyi Ildikó, aki jelenleg Budapesten a Pénzügyi és Számviteli Főiskola harmadéves hallgatója. A Magyar Közgazdász
Alapítvány által „A működötöké i m p o r t j á n a k szerepe a
gazdasági szerkezet átalakításában" címmel kiírt pályázaton
második díjat nyert, neves,
profi közgazdászokat, kutatócsoportokat is megelőzve. A
díjat Pécsett, a 30. közgazdász
vándorgyűlésen vette át.

mindennap 16 18faközön a 94.'i MHz-en
S t C (a DANUBIUS Mámhosufa)
S S
D£j •

Hirdetésfelvétel:
Szeged, Stefánia 7/
Tel.: 24-702. tetÁ

30.

IDŐJÁRÁS

EGY KIS ENYHÜLES. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzése szerint ma estig töbhször is megnövekszik a felhőzet,
és kisebb záporra, zivatarra számíthatunk. Ez a korábbi
napokhoz képest némi enyhülést hoz majd, a legmagasabb
nappali hőmérséklet „csak" 28 fok köriil alakul.

Diplomaosztó
menedzsereknek
Tegnap délután a Városháza
dísztermében hetvenöt menedzser vette át diplomáját. A
h a l l g a t ó k , köztük o l y a n o k ,
akik munkanélküliként jelentkeztek a képzésre, az Euromen e d z s e r Bt. é s a C s o n g r á d
Megyei Munkaügyi Központ
együttműködésében szervezett
nyolc hónapos tanfolyamon
sajátították el az informatikai,
marketing és üzletkötői ismereteket. Az oklevél átadásakor
a hallgatók fele már munkahelyet is talált magának.

Előfizetőink figyelmébe!
A Délmagyarország kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket a 6224-633-as telefon
18-as mellékén várjuk.

Alkotótábor
Asotthalmon
A Szegedi Szépmtves Céh
az ásotthalmi erdészeti szakközépiskolában rendezi meg
alkotótáborát. Harmincöt amatőr alkotó és főiskolai hallgató,
Pataki Ferenc és Pataj Miklós
festőművészek, valamint Bodó
Jenő keramikus irányításával e
hét végéig dolgozik együtt.

Ki boldogul?

Zubek vállalkozó
lesz

„PARHSCUM"

hagyjuk lecsepegni, megszáradni. Ha ragaszkodunk a
törölgetéshez, a ruhát - az
ételekkel, eszközökkel érintkező egyéb ruhákkal együtt
- naponta cseréljük és újabb
használat előn főzzük ki.
A felmosóeszközöket is
tartsuk tisztán, elkülönített
helyen. A tisztító-fertőtlenítő
szereket és egyéb háztartási
vegyi a n y a g o k a t tartsuk
eredeti
csomagolásban
(üvegben, flakonban) és
olyan helyen, hogy se a
gyerek ne férhessen hozzá,
se az ételbe ne kerülhessen.
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Elő szerelné fizetni c
lapunkai?
®
NYITÁS
AUGUSZTUS
VÉGÉN

4^tfv
NYÍLT ÁRUSÍTÁSI LEHETŐSÉG
VAK*3 TERMELÖK RÉSZÉRE, NAGYBANI ÁRUSÍTÁS!

®
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Ha eddig nem fizette elő ^
a DÉLMAGYARORSZÁGOT.
de most szeretné, akkor
hívja fel a 62/12-836-os *
telefonszámot.
•
A többi a mi dolgunk! ?
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ROSSZ HÍR
Az ő s z i b a r c k s ú l y a . Bordányi termelőt károsítottak
meg ismeretlen t e t t e s e k . A
gazda, M. S. a Bordányi dűlőben lévő őszibarackosát dézsmálták meg nem akármilyen
tételben: négy mázsa gyümölcsöt szedtek le és vittek el, 18
ezer forint értékben.
Kerékpár a sarkon. A szegedi Kossuth L. sugárút é s
Szilágyi utca sarkán állította le
lezárt, MB típusú, B 160670
gyári számú kerékpálját H. K.
- mire visszatért, a zöld színű
járműnek nyoma veszett. A
tulajdonos kára 18 ezer forint.
Subasa dűlő. Tartalék karburátorral egyetemben vitték el
a Subasa dűlői kiskertből - az
ismeretlen tettesek ajtóbefeszítéssel jutottak be - azt a
Maruyama MS 100 E típusú
permetezőgépet (gyári száma:
8000573), amelynek a tulajdonosa, a szegedi T. M. ily
módon mintegy 30 ezer forintot veszített.
A k a n y a r . Kistelek é s
C s e n g e l e között t ö r t é n t . A
pusztaszeri B. L. szabályosan
közlekedett kistehergépkocsijával, amikor az úgynevezett
Perceli úton egy kanyarban
szembe találta magát a kisteleki T. L. vezette MZ motorkerékpárral. Az ütközést nem
lehetett elkerülni. A motorkerékpár utasa, a csengelei M.
I. nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett.
Az á r o k mélysége. Kisteherkocsival közlekedett a
4519. számú úton a szegedi V.
T., s miközben a jobb oldali

útpadkára hajtott, elvesztette
uralmát a jármű felett, s árokba
borult. A közlekedésrendészet
rövid idő alatt magyarázatot
talált a baleset kiváltó okára: a
vezető, mielőtt volán mellé ült
volna, alkoholt fogyasztott.
Vérében 3,09 ezreléket mértek...
Zárlevágás. Az újszegedi
Sportuszoda bejáratánál a
parkolóban hagyta P o m e g a
típusú, 0 3 3 0 7 gyári számú
sárga-lila színű kerékpárját K.
Z. amit zárlevágás módszerével tulajdonított el ismeretlen
tettes. A károsult mintegy 16
ezer forintot veszített a bűncselekmény eredményeképpen.
Orrcsonttörés. A Gép utcai
Sz. J. feljelentette K. F. szegedi lakost azzal a váddal,
hogy egy Csöndes utcai lakásban őt többször bántalmazta,
minek következtében nyolc
napon túl gyógyuló sérülést:
orrcsonttörést szenvedett.
Mórahalmi tolvajlás. A
Délibáb utcában lakó B. I.-né r
ismeretlen tettest jelentett fel,
aki tanyájáról szivattyút, 20 m
piros és 30 m kék l o c s o l ó töinlőt, valamint 20 m háromeres kábelt tulajdonított el,
mintegy 12 ezer forint értékben.
Alsóváros, F e k e t e f ö l d e k .
Drótháló kifeszftésével jutottak
be az ismeretlenek F. J . - n é
l a k ó h á z á n a k u d v a r á b a az
alsóvárosi F e k e t e f ö l d e k e n .
N y ú l c s a l á d (anya, b a k , öt
növendék), három tyúk és egy
kakas lett a „zsákmány".

autómentés, autódaru.
Változatlan tarifával!

